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Bugün ikinci sayfamızda Dış Ba
kanlık memurları, lş dairesi me
murları arasında yapılan tayin ve 
nakil Jistesi'ni bulacaksınız. Şme-

S KURUŞ 
Yazı iıleri 1062-1063 
İdare müdürlüiU 1061 A C> 1M1 % AN O 1M1%D1 ~ 

Jing • ]oe Luis maçına dair Ame
rika'dan gelen çok heyecanlı re
simler yedinci sayfamızdadır. 

Atölye 1064 

Hatay' da kayıd İçin hazırlık yapılıyor 
Secim islerine 1 S gün icinde 
baslana<ağı ümid ediliyor 

iki hükümet pek yakında 
temaslara girişecektir 

_ ................ --L 

Antakya, 13 a.a. - Anadolu Ajansının busuıi muhabiri bil
diriyor: 

Fransız delegasyonu ve mahalli hükümet, kayıt muameleıine 
devam edilmesi için İcab eden hazırlık tedkikatrna başlamıştır. 

Samuprava'n1n makalesi 

Celal Bayar 
İş başında 

Mukavemetin 1 
Bu huıuıta iki hükümet arasın

da pek yakında temaılara batla
nacağı öğrenilmittir. 

Belgrad, 13 a.a. - Avala ajansı 
bildiriyor: Samuprava gazetesi "Ce. 
lal Bayar it baıında" baıhiı altında 
yazdığı makalede, Celal Bayar hü. 
kümetinin Türkiye ekonomisini a
zim derecede kuvetlendirdiğini, bir 
aeneden az bir müddet zarfında 
memleketin hayat aeviyeaini hiue._ 
dilir derecede yükseltmit olduğunu 
ve bu yoldaki bütün gayretlerinin 
muvaffakıyetle tetevvüç eylediğini 
yazmaktadır. 

• 
yenı unsuru 

Yazan: Na.ahi Baydar 

Sulhte harpten bahaedilebilir. Zi
ra sulhu korumak için barba bazit" 
bulunmanın lüzumu, bütün iyi niyet
lere l"ağmen zihinlerde her gün bir
•z daha kuvetle yer ebnektedir. 
Silahsızlanma te,ebbüslerinden son
ra tekral" baıhyan silahlanma hare
ketini yeni bir cihan harbuu önlemit 
olan muhtelif i.miller arasında baılı
c.ası telakki edemez miyiz? 

Beteriyetin aaadetini ancak sulh 
temin edebilir. Bqünkü taarruz ve 
müdafaa ailülarmm muharebede 
mailup kadar galibe de zarar ven
cei.i, ve harbın tevlit ettiği ekono
mik zıyaıuaruaıı wuau ...... •.h-ı..ı 'ha· 

dar m\it.eeuir olacaiı muhakkaktll". 
Fakat bir harp çıkıverirae? 

Ve bugünün harbı "sathm altın· 
da veya üati:nde üçüncü huda aİTa· 
yet ebnİf olduğundan mücadele ... 
hasınm hacmi o derece geniılemif
tir" ki bunda mutlak hakimiyeti ta
aavvur etmek hakikaten güçtür. 
TopyekWı harp: Cephede ve cephe 
serisinde, bütün neuraljik noktala. 
ra müteveccih harp ... Bizim gibi bat· 
kalarının topraklarında gözü olmı
yan her vesile ile sulhaeverliğini is-, .. 
bat etmit olan bir memleket ıçın 
herhangi bir tedafüi harpte halledi
lecek büyÜk meaele, dütmanın taar
ruzunu hiçe indirecek, onu "uatanı.n 
laarimi i.rnetinde boiacalı'' 1 nihayet 
geldiği yere gönderecek her türlü 
askeri tedbir ve hareketlere müra
caat etmekle beraber- memleketin 
mukavemetini arttll"acak vasıtaları 
da aulhte hazırlamıt olmaktır. Ted
birini almıt bir adam, tedbirsiz iki 
adama bedeldir'' derler. Kamuta
y'ın aon içtimalannda kabul ettiği 
''Hava korunma kanunu'', mukaue. 
meti arttıracak vcuıtaları aullate laa. 
zırlamalı fikrinin bir ifadesidir. • 

Fakat bir de "itfaiye kanunu,, la
yihası vardır ki henüz ~amu~ay da
hiliye encümeninde tetkıktedır. 

itfaiye ve harp ? 
Vakıa latanbul itfaiye alayı umu

mi harp;e Çanakkale ve Irak cephe
lerinde parlak muharebeler yap~ıt 
ve latanbul piyade depo alayı hız
metini görmüıtü. Paris itfaiyesi de 
zaman zaman ordu saflarında yer 
almııtı. Ancak, itfaiyenin bundan 
aGDraki harplerde vazife&İ cepheci~ 
deiil, bulundukları yerl erde, ~an~ 
tehirlerde kasabalarda, endu•trl 
ınerkezler

1

inde, köyde, vüc~duna ~
tiyaç hiaaedilen her yerdedar. Bu ıtı. 
barla itfaiyenİll, pasif korunma or -
duaunun en faal cüzü olarak, tıpkı 
ordu gibi hazarda harp vazifeaini 
hakkiyle 'ifa edecek tekilde ~azı~
lanmaaı icap etmektedir. ltfaıyenın 
müatakbel harptaki rolü, hava taar. 
ruzlarının teairini kabil olduğu ka -
dar azaltmak olacaktır. . 

23 aonkanun 1937 tarihli Literarı 
Dayceat'te bir harp muhabiri tunla
rı yazıyordu: ''Bu hafta da bun~•~ 
evelki on altı haftada olduğu sib~, 
Franko tayyareleri Kaza del Kam· 
po'nun sisli karanlıklan içinden kal. 

•· · or Mad-kıyor, Manzanarea ı ıeç.aY • ah. 
rid'in cenup bölıeaine tonlarca t 
rip ve yangın bombalan atıyor, bu. 
ralarda birkaç yan.gm çıkanp !e~e 
hareket etmit olduklan yere donu . • 
yorlar. Bununla beraber Ma~~it 
••yok edilmit'' deiildir. Niçin? Çun. 
kü madritliler yansmlan aöndürme· 
)'İ, korunm•YI• keneli tayyareleri•• 

(Sonu 7. inci say/ada) 

Bu ıuretle seçim itlerine on 
bet gün zarfında yeniden başla
nabileceği ümid edilmektedir. 

14 lemmu.z Fran3ız bayramı 
Paris, 13 a.a. - Havas ajansı bildi

ri yor: Sancak'ta bulunan türk asker
leri ,14 temmuz fraruıız milli bayramı 
şenliklerine iştirak edecektir. ... ••• ıs. zssaa~ 

İktisat vekili Zonguldak'ta 

büyük tezahürle karşı landı 

B .. Şakir Kesebir kömür 
hav.zasın a te i yapıyor 

Zonguldak, l3 a.a. - Jktısad Vekilimiz B. Şakir Kesebir, Zon
guldak kömür havzasında etüt seyahati yapmak üzere bu sabah 
7.30 da Aksu vapuriyle limanımıza geldi. Bu münasebetle liman
daki bütün gemiler ve romorkörler donanmıf bulunuyordu. Şehir 
battan bap donatılmıf büyük bayram günlerihi andıran neıeli 
bir manzara arzetmekt• idi. 

J ktıaat Vekili B. Şakir Ke.ebir 

Zonguldak valisi, belediye re
iıi, milli kömür müeaaeıeleri ve 
banka direktörleri ve diğer ma • 
halli memurin bir motörle Akıu 
vapuruna gelerek vekilimizi kar
şılamışlardır. 

Şakir Kesebir refakatindeki zevat 
ve gazetecilerle birlikte motöre bine
rek rnhtıma çıkmış, denize nazır yol 
ve binaları dolduran binlerce halk 
tarafından hararetle alkışlanmıştır. 

Başta bir bando mızıka olduğu halde 
bir müfreze jandarma tarafından se
lam resmi ifa edilmiştir. Rıhtımda 

bekliyen mahalli memurlar, Vali ta
rafından Vekilimize takdim edildik
ten sonra Vilayet konağına gidile
rek Yali ziyaret edilmiştir. Güzcr· 
gahta pencereleri dolduran yığın, 
yığın halk tarafından konfetiler , ser
pantinler atılmak suretiyle fevkalade 
tezahürat yapılmıştır. 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Amerika'dan Amerika'ya 
tayyare ile bir tur! 

Tayyareci Hughes Behreng'i ge~iyor ! 
Atlas Okyanosu'nu tayyare ile geçip Burje'den Moskova'ya oradan da 

Sibirya'ya hareket eden tayyareci Hughes'in şimdi Behreng boğazını geç
mek üzere olduğu bildirilmektedir. Bu muazzam tavvare seferi hakkrnda 
aldığımız telgraflar üçüncü sayfadadır. 

Sivas - Erzurum 
demiryolu 

Kemah' a yaklaıtı 
Hat 29 ilkteşrine kadar 

Erzincan'da olacak 
- Yazısı 7. inci say.lada-

Türkiye - 1 ran 
hudud komisyonu 

Trabzon'da toplanan Türk - lran 
hudud tahdidi komisyonu müzake
ratına ittirak ~en lran delegeleri 
dün Ege vapuru ile Hopa'dan Rize'
ye gc-lmitler ve tehir civarında bir 
gezinti yapmıtlardır. Burada ikamet
leri esnasında haklarında gösterilen 
iyi kabul den delegeler bilhana mü
tehaesi• olmutlar ve gece ayni vapur
la tekrar Trabzon'a dönmüşlerdir. 

Komisyon müzakerelerine devan:ı 
c tmc ktc dir . . ( a.a.)_ 

Balkan Antantl kurmay 
heyetleri toplantlları 

dün bitti, deleoelergittile 

Yukarıda: Balkan Antantı 
K u r m a y heyetleri top
lantısına iştirak edenler. 
Aşağıda: Şehrimize gelen 
heyt·t azaları şerefine Mar
mara kö~kiiıulc verilen zi
) af t'lten hir intiba 

- Anadolu Ajansı'nın fotoğraflan • 
Balkan Antantı devletleri erkanıhar

biyeleri heyeti toplantısı bitmiş ve 
delegeler memleketlerine dönmek ü
zere dün lstanbul'a hareket eylemiş
lerdir. 

Antant devletleri erkanıharbiye he
yetlerinin bu son Ankara toplantısın
da Yunanistan'ı albay Panayoti Ya -
nakopulo, albay Kiryakos Pezopulos, 
yarbay Konstantin Vallis, önyüzba1ı 
Jor" K rdelli , Romanya'yı, yarbay 
Aldea Romilos, yarbay Trayan Teo
dersko, Yugoslavya'yı da binbatı 
Mhail Lazoriç temsil eylemekte idi. 

Heyetimiz de Tuğgeneral Remzi 
Yi gitgiden, yarbay Adil Egeli, yar· 
bay Okdemir, binbaşı Kenan Orunç
dan müteşekkil bulunmakta idi. (a.a.) 

lngiltere'nin Burgoı hülrümef, 
nezdine gönderdiği aıanı 

Londrtlda 

Franko'nun nezdindeki 

lngiliz ajanı şimdilik 

Londra'da kalacak ! 

tfMBERlA YI DİYOR Iİ: 
İngiliz gemilerine 

tecavüz ancak 
kasden olabilir 

'f 

lspanya'ya tahkikat 
komisyonu gönderilmiyor 

Londra, 13 a.a. - Avam Kjlmara
sında muhalefet lideri Atli'nin bir 
sualine cevab veren Başvekil Çem· 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Türk - İngiliz 
kredi anlaşması 
Londra, 13 a.a. - Avam kama

rası, dün, Türk • İngiliz kredi an· 
laımaları hakkındaki kanun proje-
sinin üçüncü müzakeresini yap
mıı ve taıvib etmittir. 

Dış bakanımız dün 
İstanbul'a gitti 

Dış Bakanı B. Tevfik Rüştü Aru 
dün akşamki Anadolu ekspresine bağ
lanan hususi vagonla lstanbul'a hare
ket etmiştir. B. Rüştü Aras Ankara 
garında Dıt Bakanlık erkanı tarafın· 
dan uğurlanmıttır. 

Hayfa'da dün de gene 
dört bomba patladı 

Bahriye mlf reıeslyle ~rpıımalar oldı 

K.uclüı ıolıalılanncla inzibatı temin etmeğe uğrCJfan kuvetler 

Hayfa, 13 a.a. - Tethitçiler Hayfa civarmda bir yahudi otobüsüne 
silah atarak taarnaz etmitlerdir. Otobüa yolcuları Kaçmıya muvaffak 
olmuıtur. Vaka mahalline gönderilen bir bahriye müfrezesi ile müte
cavizler araamda bil" çarp1&ma olmuttur. Sehrin muhtelif mahallerinde 

dört bomba patlaJIUflır. 
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Bir sanat definesi 
lstanbul'da mütehassıs profesör Bakster'in üç seneden beri üzerin.. 

de çalı§tığı Sultanahmet kazılarını gezmek fınatmı buldum. Bu, be. 
nim için hakiki bir sanat ziyafeti oldu. Sultanahmet'te toprak altmda.n 
çıkarılan Bizans mozaiklerinin kıymet ve ehemiyeti hakkmda bütün 
i~ittiklerime rağmen bu derece zengin bir aanat hazinesiyle karıılata
cağ ımı asla hatırımdan geç.irmemi§tim. 

mozaiklerin sanat ve arkeoloji bakımından paha biçilmez kıy. 
metini anlamak için onları bizzat görmek lazımdır. Yer arızalarmın 
ve toprak üstündeki osmanlı devrinden kalma bazı harabelerin imkin 
verdiği niabette yapılmıı olan kazılarm tamamlanmaaı için daha aene. 
lerce çahpnıya ihtiyaç vardır. Bu saha Üzerinde müat&kbel araıtınna
ların bize ne gibi aürprizler aakladığını ıimdiden tahmin edemezaeık 

de, bugüne kadar meydana çıkarılan eserlerin, tek bqma, bir memle • 
kete eııiz bir aanat hazinesi hediye edecek değerde olduğu muhakkak.. 
tır. 

Milattan evelki devre ait olan bu mozaikler ıayet küçük renkli taı
lann yanyana getirilerek yapı§tırılmaaı auretiyle meydana getirilmit, 
ve bunlarla birçok esatiri hadiseler son derecede ıanatk&rane bir tarz. 
da reamedilmiıtir. Bu resimler o kadar canlı, çizgi ve renk imtizaçları 
o kadar harikuladedir ki, yalnız tual üzerine fırça ile reemedilmiı tab. 
)olar olaaydı bile, bir Rafael'i, bir Tiıyen'i önünde hutua aevkedecek 
eserler teıkil ederdi. Bir de bu resimlerin, kim bilir kaç Knatk&rm bir 
Eyüb aabriyle yıllar yılı çalıımaaı neticeainde vücuda aelmiı aon dere
cede güç bir mozaik iıi olduğunu göz önünde tutmak lazımdır. 

O küçücük renkli taıları binlerce aene yerlerine annııkı te.bit et. 
miı olan harç nasıl bir fen harikaaıdır? Henüz mütehaNıalar bu hari. 
kulade harcın terkibini ke§fetmiı değillerdir. 

Meydana çıkarılan mozaiklerde biribirinden ayrı üahlp ve ifade 
tarzlarına raıtlanıyor. Bu keyfiyet de, Büyülr Koridor denUen yerdeki 
mozaiklerin ayrı ayrı birçok ıanatki.rlar ve belki de unatki.r nesilleri 
tarafından, ihtimal onlarca ve hatta belki yüzlerce aene zarfında ya
pılmıt olduiunu anlatmaktadır. Bunlarm araamda hele biT Baküı ba
tı var ki inıana karııaında saatlerce durmak arzuıunu veriyor. 

Her halde, profesör Bakster'in hakiki bir mealek aıkiyle üç aene. 
den beri devam eden çalı~malarına borçlu olduğumuz bu eserler, ls
tanbul'un tarihi hazinelerine büyük kıymette bir yenisini ilave etmek. 
tedir. 

Kazılar tamamlanarak mozaikler tamamiyle meydana çıkarıldığı 

ve üzeri modern bir galeri binasiyle kapatılarak ıanatkarane bir ııık 
tertibatiyle değerleri tebarüz ettirildiği gün, lıtanbul'da ecnebi aey. 
yahlarm gezmek istiyecekleri tarihi eurlerin baımda burası yer ala. 
caktır. 

Sayın profesörü memleketimize yaptıiı hizmetten dolayı takdirle 
anarken, bana, henüz halka açılmıı olmıyan bu eserleri görmek fırsa
tını vermiı olan sekreteri arkadaıım Naci'ye te19kkürlerimi bildirmeyi 
vazife bilirim. 

Felaketzedelere 
yardım devam ediyor 

Yer aanmtııından felikete ufrıyan 
vatandaılanmıza yardım yapılmak ilzere 
apcıda iıim ve adresleri yazılı zevat ve 
mıie11esat tarafından hizalarında yazılı 
paralar veznemize yatınlmııtır. Bu hayır
ıever zevat ve mUesaeııata gerek Cemiye
timiz ve ıerek feliketzedeler namına te
ıekkürlerlmlzl sunarız. 

Lira Kr. 

55 60 Gönen Kızılay şubesinden 
41 47 Bulanık ,, 
2 44 Pazar ., ,. 

10 l4Gumuşhacıköy Kemalpaşa oku
lundan 

S 50 Gumüıhacıköy yatılı okulundan 
SO 00 Baskil Kızılay 3\lbcslnden 
43 48 Koyulhisar " ., 
62 42 Mudanya ., " 

132 19 Zara ,, ,. 
239 76 Niğde 9 uncu Jandarma mınta• 

ka kumandanlıiından 
1 33 ,, " " ,, .. 
9 33 Kırklareli Pınarhisar nahiyesi 

Yancıklan köyünden 

651 86 
319861 67 Evcik! llstr:lerdcn 

320513 53 

Üniversitenin hcJe<liyeyc 
teşekkürü 

YGfar NABi 

Yeni denlıalfl gemilerimiz 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Alman

ya'da yaptırılmakta olan deni.zaltı &e
mllcrimls 21 telllllmSa& merulmle .de-
nize indirilecektir. Milli Müdafaa de
niz mUsteıarr ~lbay Said'in reisliğin
de deniz subay ve erbaılanndan mU
rekep bir heyet bu aktamki ekspresle 
Almanya'ya hareket etmiılerdir. As
keri heyetimiz bu meruimde hazır bu
lunduktan sonra Londra'ya geçecek
tir. Kredi mukabili ısmarlıyacağımız 
harp gemileri için de siparişler vere
cektir. 

lstanhul'a yeni seyyah geliyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - İki a

ğustoıta Roma vapuriyle 350 Avus
tralya'lı ve Markopoli vapuriyle 500 
muhtelif milliyetlere mensup seyyah 
kafileleri limanımıza gelecektir. 

Ziraat umum müdürlüğü 
Ziraat Bakanlığı ziraat umum mü

dUrlüğUne, eski umum mıüdü.rlerden 
B. Abidin Eğe tayin· edilmittir. 

B. Prost Meliyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Şehirci

lik mütehassısı B. Prost bir ay sonra 
1stanbul'a döneceğini belediyeye bil
dirmiştir. 

Yürürlüğe 
• 

gıren 

kanunlar 
Toprak mahsulleri ofisi kanunu, 

Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu
nun bazı hükümlerinin değiştirilmesi
ne dair kanun, 1927 ve daha evelki 
bildce senelerine taalluk eden zimmet-
lerin tasfiyesi hakkındaki kanun, meş
hut suçların muhakeme usulüne dair 
kanunun üç maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun, ceza ve tevkif evleri u
mum müdürlüğünün vazife ve teşkila
tı hakındaki kanun dünden itibaren 
yUrürlüğe girmiştir. 

f'"J(;;;"]~·;~ .......... l D~~a~~~~ n ~~n ~;;~11:: 
1 yazdahm 1 -. --
1 Saygı değer yurdda§; 1 Kararnameyı aynen neşrediyoruı . . i Kızılay Cemiyeti, insanlık ve ıi 

l 
ıefkat duyaularmdan doğarak 
ülkemizde bundan (60) yıl ön
ce kurulmuı bir hayır mües&e-

Dış Bakanlık memurları araaında yapılacak nakil ve tayinler• 
kararname yüksek ta•dika iktiran ctmİftİr. Bu kararname ile mütl 
lerini dolduran merkez emrindeki memurlardan bir kı.nnı ec 
memleketlerdeki hariciye tefkilôtına tayin edilmekte, bazı har 
memurları merkeze alınmakta ve bazıları da bir yerden diğer bir 
naklolunmaktadır. Kararnameyi yazıyoruz : 

• sesidir. i 
i Savaıta yaralı askerlerimizin J 
f yaralarını saran, barııta da su f 
i bas.ınası, yer aaraıntıaı, kurak- t 
ı lık, açlık, bulaıık hast&lık gibi ı Merkeze nuklolımanlar: 
ili insanların baılarına gelmekte ı· Dördüncü derece memurlardan Ber-
: olan felaketlerde yardıma ko- lin büyük elçili~i müsteşarlık umuru-

ıan Kızılay'dır. nu tedvire memur BB. Cetal Osman 
i Yurddaşlarımızın ve bütün : Abacıoğlu, altıncı derece memurlar
ı dünya uluslarının sevgisini ka· i dan Madrid elçiliği müsteşarı Süley-

K k 1 İ zanmış olan Kızılay Cemiyeti, : man Saip Kıran, Hamburg başkonsoayma am ar ;i Cumhuriyetimizin kurulduğu 29.1 losu Talat Rauf Tokçınar, Atina • 
! ilkteşrin. 1923 den 30 nisan. Pire baııkonsolosu Kamil Mümtaz A

kay, yedinci derece memurlardan Ce-

d ı 1937 gününedek yukarıda sayılı : nevre'de heyeti murahhasa işlerine 

Hamburg başkonsolosluğuna, Muhi 
tin Erdoğan Atina - Pire başkonsol . 
luğuna, Feridun Cemal Erkin Berl 
batkonsolosluğuna, Nebil Süre 
Akçer Londra baJkonıolosluğuna, 
dinci derece memurlardan Rüştü I>rı 
mirel Barselon konsolosluğuna, M 
mut Sait Otar Sofya konsolosluğu 
Zati Rosan Filibe konsolosluğu°" 
Münir Pertev Subaşı Napoli koni 
losluğuna, sekizinci derece memur• 
!ardan Fevzi Kortan Kudüs konsolol" 
!uğuna, llhami Uzel Moskova büyuı 
elçiliğinde orta elçilik başkatipliğin 
Nihat İrfan Elli Berlin büyük elçili
ğinde orta elçilik başkatipliğine, id
ris Çora Selanik konsolosluğuna, dO" 
kuzuncu derece memurlardan Sad 
tin Uçkun Paris büyük elçiliği ikiıl
ci katipliğine, Adnan Kural Roııı' 
büyük elçiliği ikinci katipliğine, Fil" 
at lrdelp Kıbrıs muavin konsoloslu • 
ğuna, Server Zırçal Burgaz konsolor 
luğuna, Selahattin Aral Berlin bat• 
konsolosluğu muavin konsolosluğurıl 
Hulusi Tamer Kudüs konaoloalui" 
muavin konsolosluğuna, onuncu derr 
ce memurlardan Saffet Ömeri Loıt" 
dra batkonsolosluğu muavin kon&O" 
losluğuna, Feridun Hotinli Köstenc• 
konsolosluğu muavin konsolosluğun" 
Necip Sait Tamboy Berlin başkonaıo
losluğu kançılarlığına, Adnan Rıd 
Eldeniz Napoli konsoloaluğu kançı• 
Jarlığına, Şerafettin Yula Şam kon
solosluğu kançılarlığına dereceleriy• 
le tayin kılınmışlardır. 

arasın a i İ§ler yolunda <4) milyon (24) 1 bakan Bern elçiliği başkatibi Nedim 
i bin ( 424) lira harcamı§lır. ! Veysel İlkin, Londra başkonsolosu İ-• t • 1 • Bütün bu yardımlar; göz be· ! nayetullah Cemal Özkaya, Berlin kon yem ayın er 1. bcğimiz olan Cumhuriyet hükü- İ solosu Selim Sarper, Kıbrıs konsolo-

metimİ2İn Cemiyetimize vemıiş su Ekrem Arar, sekizinci derece me-
İ olduğu bir takım gelir kaynak- İ murlardan Burgaz konsolosu Asaf Kaymakamlar arasında yapılacağı -

nı evelce yazdığımız büyük nakil ve 
tiyin kararnamesi yüksek taadika ik
tiran etmiştir. Bu kararnameye göre 
bazı kaymakamlar şarktan garba, ba -
zıları garptan şarka naklolurunakta
dır. Kararnameyi yazıyoruz : 

Bor kaymakamı BB. Faik Tunç U -
lukıJla'ya, Mesudiye kaymakamı Ha
aan Engin Fataa'ya, Fatsa kaymaka
mı Mazhar Başdoğan Meriç'e, Savur 
kaymakamı Nazım Günsen Uşak'a, 
Rize kaymakamı Nurettin Aymukui 
Savur'a, Başkale kaymakamı Reşat 
Önce Koyulhisar'a, lspir kaymakamı 
Cevdet Tunçel Başkale'ye, Balye 
kaymakamı Hakkı Öney lspir'e Gevaş 
kaymakamı Necdet Yılmaz Alucra'ya, 
Kızılcalıamam'dan Vasfi Koçak Ge
vaş'a, eSki nahiye müdürlerinden hu -
kuk mezunu Hamdi Önay Kızı1caha
mam'a, Torul'dan Celal Tayyar Güley 
Ayvacık'a, Maraş maiyet memuru 
Tevfik Kutlay Behisni'ye, Çorlu'dan 
Niyazi Ülkü Oltu'ya, Baskil'den Ali 
Rıza Acar Urla'ya, İskilip'ten Müm-
ta.z Arkan Baskil'e, Beşiri'den Rahmi 
Onar Çiçekdağı'na, Dinar'dan Abdi 
Çerçel Beşiri'ye, vililyetler idaresi 
memurlarından hukuk mezunu Adil 
Baysal Dinar'a Kağızman'dan Mesut 

Kani Debrem Jjev,Şehir'e, Keşan'dan 
Hamdi Orhon Ka ıaman· , &"elle"Ocn 

Zeki Paşik Kcşan'a, Malazkirt'ten 
Haydar Ekinci Fcke'ye, Doğu Baya
zıt'tan Fuat Çoruh Malazkirt'e Bala
dan Mahir İçöz Sungurlu'ya, Sürme
ne'den Sait Zafir Hafik'e, dahiliye se
ferberlik müdürlüğü memurlarından 

Fevzi Öncel Sürmenc'ye, eski Arap· 
sun kaymakamı Nasuhi Koroaman 
Birecik'e, Büyük Millet Meclisi me • 
murlarından Fuat Alter Orhangazi'-
ye, Manavgat'tan Sadık Tunçer Har· 
ran'a, Ilgazdan Sıtkı Erikçioğlu Bin· 
göl'e, E.ki Niksardan Kemal Varın
can Keban'a, Haaankale'den MUnip 
İlban Suıehri'ne, Olti'den Ahmet 
Fevzi Hamurcu Haaankale'ye, LUle • 
burıaz'dan Suphi Baturun Garzan'a, 
Garzan'd&n Nizamettin Yucen Lüle· 
burgaz'a, Tosya'dan Mümtaz Nay
man GUrpınar'a, Bartm'dan Sait Sa· 
yın M. Kemalpaıa'ya, Görele'den Hi· 
mit Arkan Bartın'a, Trakya umumi 
mUfettitliii evrak müdürü Fuat Ak • 
soy Arapkir'e, emniyet umum müdür· 
liliu memurlarından Ekrem GUvenç 
Ermenak'e, Gerze'den Halil Tufan 
Ülker Doiubayazıt'ı kaymakamlığına 
tiyin olunmuılardır. 

:~.: larile aksoy ulusumuzun hayır 1 Güvenir, Filibe konsolosu Halil Ali 
evimize üye olmak ve elinden Ramazanoğlu, dokuzuncu derece me-

• gelen yardımda bulunmak yoli- • 1 d R b" Uk J ·1·ğ· ·k· 
: le yaptıg" ı sungular ve hususı : mur ar an oma uy e çı 1 1 1 ın-

:.

i.· j ci katibi Celal Ziyal. Moskova büyük 
idarelerle belediyelerin büdce- i elçiliği ikinci katibi Ahmet Cemil 
!erinden ayırmıı olduğu para- ı Miroğlu, Tokyo büyük elçiliği 

! !arla yapılmııtır. : ikinci katibi Nizamettin Erenel, Lon-
! Felakette kendisinden yar- ı· dra büyük elçiliği ikinci katibi Ha -
dım beklediğimiz Kızılayı ya- san Nurelgin, Bari muavin konsolos 
§atmak için ona Üye olmak her Nüzhet Haşim Sinanoğlu, Kudüs mu-
kiıinin borcudur. f avin konsolosu Ahmet Umar, Rodos 

lıte bu düıünce ile Merkezi- f muavin konsolosu Cavit Ulvi Erçi:ı, 
miz bu yıl 9 • temmuzdan 16 - j Gümülcine konsolosluğunda muavin 

1 
temmuz ııünlemecine kadar o- i konsolos Arif Or. Köstence konsolos-
lan bir haftayı (KIZILAY OYE J luğunda muavin konsolos Emin Vefa 

• YAZMA HAFTASI) olarak • Gerçek, Kıbrıs konsolosluğunda mua-

1 
kabul etmiıtir. ! vin konsolos Ali Riza Yıj!ıtbaşroğlu, 

• Yurddaı; kendi i§lerinden e- j onuncu derece memurlardan Londra 
• sirgemiyerek vakitlerinin bir i büyük elçiliği üçüncü katibi Galip 
i parçaıını paraaız olarak Kızıl- f M b Eld M d 'd J ·1·-· 'k' 
i ayın kutsal ülküsü yolunda ae- : u aret em, a rı e çı ıgı 1 ın
i • ı ci katibi Cemalettin Mazhar Uzsoy, 
~ çirmeyi borç bilen heyetimiz ı· Peşte elçiliği ikinci katibi Cevat Os
f bu hafta size ba§ vuracaktır. man Ülken, Berlin konsolosluğu kan
: Günde en az on para hesabi- i çıları Nihat Refik Pasin, Celal Hu
İ le yılda bir lira vererek Üye ol- i ICısi Kocamemioğlu, Şam konsoloslu
f mafa büdceniz elvermezse bu- ı' ğu kançıları Haydar bkender örs, 

:
i nun yarıaını ve hatta dörtte bi- onbirinci dereceden Faris büyük el-

rini olaun vererek yardımcı ü- çiliği memurlarından Samim İzzet 
j ye olmanızı ve a.ize bu hafta i- f Yemişçibaşı dereceleriyle merkeze 
i çinde gönderecefimiz üye ka• i hDlr1n11tl'\9'MU~1" .. ,:ı ... 

l
•--yrCI ti yannamesini açık adresı- ! Nal;i1 suretiyle ta)'iıı olun<ın

nizi yazarak ve imza ederek İ • -r ı 
Y eraiıeLi.-tle K.uida.3>0 .....-.ı- &a 

f 
gonaermcnizi iyilik severliği- • Sek zlnc1 derece memurlardan Se-

• nizden diler saygılarımızı su- i lanik konsolosu Reşat Hakkı Karai narız. ! buda Rodos k_onsol~slu~una, Londra 
: Kızılay Ankara Merkezi i başkonsoloalugu maıyetınde konsolos 

l
: Heyeti i Mustafa Fehmi Nuza Londra bilyilk 

i elçiliğinde orta elçilik başk~tibliğine, 
..................................................................... , ........................................... ~ dokuzuncu derece memurlardan Ber-

Urub'lıvay' <lan gelen seyyahlar 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Urugu

vay'dan bir seyyah kafilesi şehrimize 
gelmiş, şehrimizi ıezmiş ve dün Bur
sa'ya gitmiştir. 

İ!-ilanbul'da bir Balkan 
birliği kuruluyor 

lin büyük elçiliği ikinci katibi Arif 
Hikmet Pamukoğlu Cenevre'de heye
ti murahhasa itlerine bakmak Uzere 
Bern elçiliği ikinci kitipliğine, Bern 
elçiliği ikinci kitibi Abdillahat Bir
den konsoloıluk itlerini de görmek 
üzere Peıte elçiliği ikinci kitipliği

talchc ne, Sof ya konsolosluğu muavin kon -

İstanbul, 13 (Telefonla) - Mcrke· 
zi İstanbul'da olmak üzere bir Balkan 
talebe birliği kurulacağı haber verili· 
yor. Kurulacak birlik Balkan Universi· 
telileri arasında kültür milnasebetleri 
tesis edecektir. 

Çamlıca ağaçlanıyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Çamlı

ca'da turistler için bir otel yaptmlma
srna karar verilmiştir. Çamlıca'ya ıim
diyc kadar 10000 ağaç dikilmiştir. Her 
sene 1000 ağaç dikilmek suretiyle bu 
mikdar 25000 e çıkarılacaktır. 

solosu Muammer Yücel GUmUlcine 
ba,konsoloıluğu muavin konsoloılu • 
ğuna onuncu der'!ce memurlarda:-ı 
KudUs kançıları İhaan Tunalı kon
solosluk itlerini de görmek Uzere 
Tokyo bUyUk elçiliği üçUncU kitipli
ğine dereceleriyle nakil ve tayin .kı
lınmıılardır. 

Merke2den tayin olunanlar: 
Altıncı derece memurlardan Rıfkı 

Refik Paıin Berlin bUyUk elçiliğinde 
orta elçilik milstefarlığına, Nurettin 
Ferruh Alkent Tokyo büyük elçiliii 
mUıteıarhğına, Selihattin Arbel Bur
gos'da vazHe görmek üzere Madrid 
elçiliği müsteşarlığına, Kudret Erbey 

Af kanunu 16 temmuzda 
yürürtiiie ıireclk 

Af kanunu yüaek taaclika iktirall 
etmi§ ve Başbakanlığa gelmittir• 
Kanun, 16 temmuz cumartesi g\i
nü resmi gazetede n~redilecek ve 
aynı guıı yururıuge gıreceKtır. 

iı dairesi teıkilahnda 
yeni değlılkllkler 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Beledi
ye turizm müdilrlüğünün muhtelif 
memleketlerden gelen talebelere ko
laylık göstermesi hasebiyle üniversite 
rektörlUğü belediye reisliğine teıek· 

kürde bulunmuıtur. 
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İş dairesinin yeni te§killtına a1C 
kararlar çıkmı~tır. 1 afuıı.tostan itiba• 
ren tatbik edilecektir. Şimdiye kadat 
mevcut olan 15 btslge 20 ye çıkarılmır 
tır. Bundan dolayı mevcut memurlat 
arasında bazı nakil ve tahviller yapıl• 
mıştrr. Bu meyanda Ankara bölgesi a
mirliğine İzmir b!Slgeıi tmiri Halit 
Ulubay, İzmir bölgesi Amirliğine Ad.,. 
na bölgesi Smiri Kemal Tilkicioğld. 
Adana bölgesi Amirliğine Trabzoll 
bölgesi amiri Kemal Hakglider, Trab
zon bölgesi amirliğine i§ dairesi , .. 
nel merkezinden Salt Nil, Bahketlt 
bölgesi amirliğine lstanbul b<Slgeai lf 
müfettişlerinden Enver Atafırat,Sanı
sun bölgesi amirliğine Samsun l! mU
fettişlerinden Hulluıi Taka§, Maıaty• 
bölgesi amirliğine Diyarbakır bötgdl 
amiri Muhsin Eğilmez, Diyarbakıt 
bölgesi amirliflne Malatya bölgeei ·~ 
miri Zülfikar Tunador, İzmit btslgetı 
amirli~ine genel merkezden Cet&l 
Dinçer, Eskişehir bölgesi lmirllğint 
Adana iş müfettişlerinden FAcreıO 
Özyaşar, Giresun b<Slgeal lmirlilln• 
genel merkezden Netdeıt Azak, Jt~ 
zığ bölgesi Amirliğine tzmlt lt mUfet
tiılerinden Halll Tekikbucakh, Jtrsıa-" 
rum bölge Amirliğine Trabzon it mü• 
fettişlerinden Nejat Bilgütay tiyln r 
dilmişlerdir. htanbul bölgesi &mi~ 
HalUk Binre-m, Edirne bölgesi &m~rl 
Ai:ah Yazgaç, Aydın bölgeai aıııı 
Kadri Çakar, Antalya bölgesi Amlti 
Refet Kurtbay, Kayaerl bölgHi &miti 
Nahit Mistçiler, Buna bölgeei amiri 
Avni Arıkk(Sk yeni tetldlitta yerW 
rinde kalmı§lardır. 

Faydıh yalmurlar devam ediyor 
Dün ıehrimizde hava aabhleyin a

çık, sonralan bulutlu geçmiı, rUzgir 
şimalden saniyede beı metre kadar 
hızla esmiıtir. En yüksek ııı gölgede 
33 dereceye kadar çıkmııtr. ı 

Yurdun Ege mmtakasmda hava a
çık, diğer mıntakalarda umumiyetle 
bulutlu geçmiıtir. Kocaeli, Orta Ana· 
dolu ve kıımen de Karadeniz sahille
rindeki orajlı yağıılann kare metreye 
bıraktığı su mikdarr Konya'da 1 7, Af· 
yon'da 14, Kayseri'de 11, Ankara' da 
9, Ulukışla'da 7, Rize' de 5, Bilecik'te 
4, Sapanca'da 1 kilo gramdır. En yük· 
sek ısı Kocaeli'de 25, Çanakkale'de 27, 
Konya'da 28, İzmir ve Antalya'da 36, 
Kayseri'de 31, Adana'da 33, Malatya'
da 35, Diyarbakır'da 39 derecedir. 

Bir arap saçı 
lstanbul gazeteleri, bir kız kaçır

ma vakasının ortaya çıkardılı arab 
sa,rna bennr divayı yazıyorlar. 

JJ yaırnda kaçak bir kız ka~ırıl
mıya teıebbQs «lilmiı ve yetııile-

rek kurtarılmııtır. Bu vakada gay
r/tabiilik yok. Bu neviden sefil 
taarru:a vakalarına hemen her giln 
rastlıyoruz. Fakat, iıin daha garibi 
var: Bu kızı, bir seneye yakın bir 
zamandanberi kendisiyle birlikte 
yaııyan niıanlısı 1ca,ırmak istemiı. 
13 yaıında bir kız, ailesinin rızasiy
lt1, kendinden yirmi yaı bayak bir 
erkekle uzun mUddet gayrimeıru 
bir hayat geçirmiıtlr. Bu bir. Fa
kat bu diva mahkemey• aksedince 
kUçiJk kızın annesiyltt birlikte yaşı
yan bir bekçinin evli olduğu mey
dana çıkmıf, karısı kocasının met
res hayatı yafadığını tesbit için ad
liyeye mUracaat etmlftir. Bu iki. 
Üçüncüsü de şudur ki, evli bir er
kekle metrttı hayatı yaşıyan bu ka
dın da bir bafka erkekle evli bulun
maktadır: Nasıl, bu arab saçrnrn i
çinden çıkmak kolay mıdır? 

Fakat bu hazin hadise, i'timai bir 
yaramızdan haber veriyor. imam 

niklhr kalktı, fakat cahil halk taba· 
kaları arssrnda hilA cinsi münase
betlerin tesisinde eski laubali zih
niyet devam ediyor. Fakat iş böyle 
mahkeme sııfhasrna gelince, nasıl 

bir çıkmaza girmiş olduğunu snlr
yarak pi~man olanlar az değildir. 
Ne yazık ki İl Jıten ge,tikten son
ra J-Y. N. 

I nsan ve öriimcek ! 

Londra hayvanat bahçesinde üre
tilen bir takım zehirli örümcekler, 
bir müddettir, biribirlerini yemeğe 
batlaclıldan için, biribirlerinden ay
nlmıtlar, ayn ayn yerlerde besleni
yorlarmıf. 

Bahçe idaresinin bu hayvancağız. 
lan biribirlerine yedirtmemek huau
wnda aldıiı tedbir, muhakkak ki, 
ültra İnsanidir. 

Fakat ltu arada bir mebuıun par
lamentoda bir takrir vererek bu ze
hirli hayvanların biribirlerini yeme
sine neden mani olunduğunu 80• 

racaiını öireniyonaz. 
Her halde bu mebuı, bu meselede 

de bir kanımazlık komitesi kurul
maıını istiyecektir. 

Fakat muhterem mebuı bakıızdır. 
Onlan ayırmak, onların biribirlerini 
yemelerine kantmak lazımdır. 

Bugünkü günde ancak inıanlann 
biribirlerini yemelerine kanıılmı· 

yor. Moda olan budur. 

lnaanla örümceiin biraz farkı ol· 
maıın nu? 

Çin ve Ha2red Adem 1 

Çin'cle binalann bir çotunu zaten 
tayyare bombalan ile aülleler :rık· 

mııtı. O zamandanberi bir çok lira
lar ıarfiyle yapılnuı büyük barajlar 
da yıkıldı. Son haberler, muhtelif 
yerlerde demir yollarının da tahribe 
uğradıiını bildiriyor. 

Japonlar, Çin'de yeni bir hükü
met kurmak fikrindedirler. Bu kuru
lacak yeni hükümetin başına Hazre
ti Adem'i ııetirmek pek ala mümkün 
olabilecektir. Çünkü bu ülke, bu gi
diıle, onun zamanındaki halini ala
cağa benziyor. 

R . k·ı· . , cım~ ı ue~ı • 

Büyük harbın yıkıp harap ettiği 
bir sanat eseri, Reimı kilisesini 
fransızlar tamir ettirdiler; açılıt tö
renini B. Löbrön yaptı. 

Harbın bir kaç ıün veya saat i
çinde yıktığı bir eıeri ıulh, onara· 
bilmek için yirmi bu kadar sene har
cadı: Fakat bu kilisenin 1938 Mne
sinde tamir edilmit olmasını da sulh 
adına hayırlı bir alamet olarak telak
ki edelim. Allah vere de bu, 1938 

yılının bundan sonraki yınarda har· 
bın ıeri dönmiyeceiine inanııına de-

lalet etsin! 

Bir cyliılde yürürliiğe gtrec~ 
kanunlar 

Pazarlıksız aatıt me~bW"iyetine dait 
olan kanun ile noter harç tarifeli 1'W' 
nunu dUnkU resmi cazeteede çıkJnl!" 
tır. Her iki kanun ı eylul ı 938 taıV 
hinde yUrUrlille girecektir. 

Acıklı bir ölüm 
MUe11eaemizin metbaa kıamı ınr 

murlarından B. Etref Hıdır'ın dün ~l 
bah ini olarak evinde vefat ettiiill 
tceaaürle haber aldık. Merhum çalıf' 
kan, dürüıt bir arkada~tı. SamiıniY'" 
ti ve iyi huyluluiu ile bütün arkadat' 
Jarınr kendisine sevgi i1e battaııııtı; 
Bu acı ölümden dolayı ailesine tal 
yetlerimi&i aucderia, 
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İ Dl$ POLİTİKA i 
: .................................................... ! 
Çin-Japon anla_şmazhğı 

bir yaşında 
"Cin - japon anlaşmazlıgı geçen hafta 
bırınci yılını bitirdi. Bu munasebetlc 
Japon Başbakanı Prens Konoe, anlaş
~azhgın oıııinc geçmek uzcrc iıçuncü 
bır devletin delaletini kabul cdemiyccc
giııi beyan ederken General Çan - Kay
Şck de harbın henıiz başlamakta oldu
gunu ve japonlar Çin'i boııaluncıay ka
dar mucadelenin devam cdcccg· ini soy
lcdi. 
1:0k Tan, başyazısında, hidisclcri naklct
tı .tc:n sonra fransız goruşıinu toYle izah 
edıyor:., 

.Çin • Japon anlnşınazlığınm men
§eı olan Liu _ Ku _ Çiao hB.cfüesi bir 
~n~ evci vukua gelmi~ti. Bilindiği 
gıbı hadise, ukeri manevralar eS
n8.$ında cereyan eden adi bir vaka -
dan ibaret olup mahalli makamlar
ca fazla güçlüğe tesadüf olunmak. 
&u:m halledileceği sanılnıken, Çin 
hüküınetinin teminat venniye hazır 
RÖrlinınesine rağmen, kaygılandırıcı 
bir inkiıafla hemen büyüdü. Nipon
l~r ilk başını Japonya'yn kar§ı her 
turlü propagt..ndanm kesilmesi sa. 
haama vazetmekle ıimnl eyaletle~i -
nin idare istiklô.li husur.undaki poli
tikala.rnu tavzih etmiş oldular. Çin 
mili ihükümeti de hadisenin yalnız 
mahalli makamlarc hallini reddet
ti; zira bu Çin cumhuriyetinin ha. 
I.!_~ ' ııumiyetini ihlru ederdi. Japon aske-
ri reaksiyonu derhal bunu takip etti. 
Japonlar 30 temmuzda Pekin'i iıgal 
ve bütün taktikleri de büyük demir
Yollarına hlikiın olarak be§ ıimal 
eyaletinde iyice yerle§meık suretiyle 
tckarrür ediyordu. 

Bu siyasi ve askeri politika, geçen 
Yaz esnasında Şanghay'da vuku bu. 
lan feci hadiseler yüzünden baıtan 
b şa. bozuldu ve japonların, ehemi
YeUi takviye kıtaları getirerek yeni 
bir cephe ile kar§ıla~malarını intaç 
etti. Japonların Şanghay'da muvaf -
fak olmaları için haftalarca kanlı 
muharebeler vermeleri icap etti ve 
çinliler Şnpey'dcki batlıca mevzile -
rini ancak ilk teırinde bıraktı. Ja
pon orduları hemen cenuba dönüp 
doğruca Nnrlkin üzerine yürüdül~r 
"e bu §Chri sonknnun ortaların~ dog
ru ele geçirdiler. Ve bu sene ılkba. 
barından itibaren de şimalden inen 
ve hedefleri bütün Lungay haltının 
işı;ali olan kuvetlcrle birleşmiy~ !e
c.(»hh1i,& ... ttilP.r .Su_ Ce)l. mayısın ıkın.. 
cı on be§ gunu ıçınde ışg ı uıunau 

ve japon orduları demiryollannrn 
bu iltisak nokt smdan, garp istika
metind , Lanfcug ve yf eu üz • 
rine yürüdüler. Aynı zamanda, ce _ 
ııup cephe~inde, Nankin'den hare
lıet eden ve hedefleri Hankeu olan 
Nip.ı:dar haziran nyında Anking'e 
vardılar. İşte, japonlarm bir milyon 
kqiyi seferber etmelerini icap etmiı 
bulunan bir yıllık harbın baılıca 
merhaleleri bunlardır. 

Japon ordusunun muvaffakiyetle. 
ri Çin mukavemetini kırnuya kafi 
gelmemiıtir. Her mağlubiyetten 
&onra general Çan _ Kay • Şek ku. 
vetlerini tekrar toplamıya ve kendi. 

Fransız - İtalyan 
~--~~~~~----·-----

sınırındaki vaka 

İtalyanın teminafl 

afi görülmüyor 
Roma, 13 a.a. - Fransa maslahat

güzarı Jül Blondel Fra.n~a h~küme:i
nin bir fransız talebesının hır faşıst 
milisi tarafından öldürülmesiyle ne
ticelenen hudud hadisesi hakkında İ
talya hükümetince verilen teminatı 
memnuniyet verici addetmediğini 
Kont Ciano'ya bildirmiştir. 

İspanya' da 

harp vaziyeti 
Saragos, 13 a.a. - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Dün Teruel'den Akdeniz'e kadar u

zanan bütün cephede sükunet tam de
necek bir şekilde hüküm sürmliştür. 
Ateş hattında bulunan Frankist kıta
lan cephene bazı tahkimat yapmakta 
maşgul olmuşlardrr. Yüksek kumanda 
heyeti yeni kazanılan arazide teşkilat 
yapmaktadır. 

Ciimlwriyetçilcrin tebliği 
Barselon, 13 a.a. - Milli Müdafaa 

Nezareti tarafından neşredilen bir teb
liğde ezcümle şöyle denilmektedir: 
Şark cephesiıule, Artana mıntaka

sında cümhuriy.e
0
tçiler Famela'yr, Kas

tro kalesini ve 608 rakımlı tepeyi ge
ri almışlardır. 

Kartccen bombardıman edildi 
Valensiya, 13 a.a. - Kartecenanın 

dün Franko tayyareleri tarafından 

bombardımanı neticesinde yirmi kişi 
ölmüş ve altmış kişi yaralanmıştır. 

Valans, 13 a.a. - Frankist tayyare
leri dün akşam ansızın Grao nuntaka
siyle Valans civarını bombardnnan et
mişlerdir. Hasarat mikdarı henüz ma
IUm değildir. 

op 
Prag, 13 - Mebusan ve ayan mec

lislerinin büroları bu meclisleri tem
muzun son günlerinde içtimaa davet 
etmiye karar vermişlerdir. 

Diik <lö Gliicc ter Afrika'ya 
gidecek .._ 

Londra, 13 a.a. - Resmen bildiril
diğine göre, kıralın kardeşi dük de 
GlUçester ve karısı, Şarki Afrika'da 
Kenya'da bir seyahate çıkacaklardır. 

ai için en müsait §lll'tlar içinde diif- bir müzakereye giri~eyi kabul e
maru tartaklnmıyn, onun ihtiyatla- demiyeceğini kati bir ıekilde bildir_ 
rını da harbe solanıya ve krtalarmı mİ§ olduğu vaziyeti muhafaza etti
ınuhtelif kısımlarda mütemadiyen ğinden anlaımazlığm Çin hükümeti 
Yer değiıtirtmiye mecbur etmek gibi ile uzlaıarak halline japon politika.. 
nıuvaffakiyetler istihsal etmittir. smın müsaade etmediğini temin eL 
Çan. Kay - Şek, seferin neticesi Ü.. miştir. Prenı Konoe, bun.dan baıka, 
2Crinde mÜC$&İr olabilecek olan biL Çin'de Nankin ve Pekin hükümetle -
Yiik bir muharcl>eye tutuımaktan ka- rinin birleımesiyle yeni bir rejim te_ 
çınmak imkanını ıimdiyc kadar bul. C$&Üs edeceğini, ve vakti gelince, bu 
lnuftur. Büyük kayıplara rağmen rejimin de Çin milli hükümeti aıf a
orduları müdafaada hala kendisin - tiyle Japonya ile müzakereye giri
den ürkülecek bir kuvet t~il et- ıccegını teyit etmiştir. Ve buna da 
nıektedir, ve Çin'in bitmez tükelmez ıunu ilave eylemiştir:: Hankeu dÜ§. 
bir insan hazinesi olması ve mcmle. tükten sonra Çan • Kay - Şek hükiL 
ketin de bütün mıntakalarmm fili meti iktidar mevkiinde kalacak o_ 
bir iıgalc müsait olmıyacak kadar lursa müc~dele devam edecektir ve 
geniı bulunması keyfiyetleri gene - i~te bu sebeple japon milleti daha 
ralin lehinde amiller olduğundan uzun sürecek muharebelere hazır
kıtaları silah ve cephane buldukları lanmak lazımdır. 
nıüddetçe harbe devam etmesi ka- Mareşal Çnn - Kay - Şek ise Han
bildir. Bunun içindir ki japonlar keu'da verdiği bir nutukta Niponla
icapettiği takdirde cenupta büyük rı Çin toprağından koğmak husu. 
hareketler tasavvuru mecburiyetin. sundaki sarsılmaz azmini beyan et. 
de kalrnl§lar ve bunca insanın. kur- miıtar. Demek ki iki taraf da sona 
ban edilmesine sebebiyet vermış o - kadar - sona, yani iki taraftan bi -
lan Kanton hava bombardımanla- rinin tamamiyle kudreti tükeninciye 
riyJe bu büyük merkeze gelen yol. kadar - mücadeleye devam etmek 
lardan Çin ordularının beslenmesi • kararındadır. 
n engel olmak ümidine kapılmıı- Çin milleti bu muhasamadan şid_ 
lardır. Eğer, tahmin edildiği gibi, detle muztariptir, fakat japon mil -
Japonya cenupta yeni bir cephe te.. leti de artık vazgeçemiyeceği bu 
sis etmek niyetinde ise, uzun zaman fetih ve tahakküm teşebbüsü dola -
istiyen bir askeri te§Cbbüse giripnek yısiyle çok elem çekmektedir. Zira 
ınccburiyctindedir. Tokyo'da vaziyete hakim olan aa.. 

llan edilmiı bir harp olmadığı kerler bu işte imparatorluğun pres. 
halde bu kadar genişlemiş olan an - tijini ortaya koymu§lardır. Her hal 
l~tmazlığın ilk yılı ııonun~a, d;m~~ ve kirde, bu yolun, Japonya'ya As
ki, şimdilik hiç bir tasfıye ~ı~ı ya kıtasmda ittisn imkanı veren ve 
beslenmesine müsait olmıyan f ıh bır T k o'da Uzak Şark sulhunun baıtlı o y ,.. -
Vaziyet knrşısında bulu.nul~akl~- ca unsuru &ayılan Çin • Japon ara-
dır. Japon imparatoru, mılletıne hı. sındaki daimi elbirliğini temin eden 
taben neşrettiği bir mesajda impa -
rntorluğunun bütün kfiynakların~n yol olduğu şimdiye kadar isbat ec!i -

1940 Senesinde 

İngiliz - İtalyan an aşması 
ne zaman yürürlüğe girecek? 

İngilterenin 2370 
tayyaresi ol cak 

Londra, 13 a.a. - Hükümet hava 
kuvetlerini artırmak için Avam Kama
rasına 22 milyon 900 bin ingiliz lira
lık munzam bir büdcc tevdi etmiştir. 
Silahlanma masraflannı . karşılamak 

üzere yakında 400 milyon ingiliz lira
lık bir istikraz akdolunacaktır. İlk 
saf harp tayyarelerinin adedi 1940 se
nesi martının 31 inde 2370 i bulmuş 
olacaktır. 

Londra'nın kanaati şudur: 

Gönüllülerin geri ahnma 
projesi tatbik edilmeli ! Kanada'dan tayyare alıyor 

Londra, 13 a.a. - Hava nazırı 
Kingsley V ood Avam Kamarasında 

beyanatta bulnarak İngiltere hüküme
tinin Kanada ile mutabık olarak Ka
nada 'ya derhal bir heyet göndererek 
mühim bombardıman tayyareleri si
parişine karar verdiğini söylemiştir. 

Londra, 13 a.a. - İngiliz - İtalyan 1 
anlaşmasının yürürlüğe gir~e~i .mese
lesi hakkında Londra mahafıhnın ka- B 
naati şudur: Bu keyfiyet gönüllüle- • Daladiye'nin nutku 

e ,rafında 
rin geri alınması projesinin süratle 
tatbikına bağlıdır. Şimdi tesbiti icap 
eden cihet, bu planın tatbikinin tesri 
edilebileceği ve İngiliz - İtalyan an -
}aşmasının tasdiki için gönüllülerin 
tamamiyle mi çekilmesi lazım geldiği 
yoksa esaslı bir hareketin kafi mi ge -
leceğidir. 

Hükümet, tatil devresinde, bu anlaş
manın tasdikına imkan hasıl olursa 
parlamentonun içtimaa davet edilip e
dilmiyeceğini kararlaştıracaktır. 

Uç inigliz nazırının, İngiliz - İtal
yan itilafı derpiş edilen şartlar yerine 
getirilmeden evel tatbik edildiği tak -
dirde, istifa etmiye karar verdikleri 
hakkında bu sabah ecnebi memleket -
lerde çıkan havadisler kati surette ya
lanlanmaktadır. Başvekilin 16 nisan 
tarihli itilafın ancak İspanya meselesi 
halledildikten sonra yürürlüğe gire
ceği hakkındaki beyanatı bu münase
betle hatırlatılmaktadır. Kabine müt -
tefikan bu mütaleaya iştirak etmek
tedir. 

Cümlmriyctçilcr planı kabul 
ettiler 

Barselon, 13 a.a. - İspanya cumhu
riyeti hiikümeti gönüllülerin geri a
lınması hakkındaki ingiliz planını ka
bul ettiğini İngiltere'ye bildirmiştir. 

Almanya' da 
Cin dostlu~ 

Bedin, 13 a.a. - -Havas- Almanya 
ile Japonya arasında mcvcud ideolo
ji ittifakına rağmen Almanya'da çok 
nüfuzlu Çin taraftan bulunduğunu 
Çin'in Berlin büyük elçisi Tien -
Fong - Scng §erefine verilen veda zi
yafetinde amiral Retzman tarafından 
söylenen nutukla sabittir. 

Ziyafette hazır bulunan 140 kişi 
arasında ordunun hariciye, propagan
da ve ekonomi nezaretlerinin erkaniy
le büyük endüstri mümessilleri ve 
amiral Förster de göze çarpıyordu. 

Amiral Retzman söylediği nut;,ık -
ta, alman milletinin büyük hir kısmı
nın Çin milletine karşı en dostane 
hisler beslediği ve Çin milletinin 
Çank - Kay - Şek'in yüksek idaresi 
altında yaptığı yorulmak bilmez ve 
şiddetli mücadeleyi hürmetle takib 
eylediği intibalaı büyük elçinin Al
manya'dan ayrılmakta olduğu ümidi
ni ızhar eylemiştir. 

Japonların 
ilerleyişi ! 

Pekin, 13 a.a. - Japon kıtaları, dün 
öğleden snora, Şansi eyaletinin 
cenubunda Yuankinin 20 kilometre 
şark şimalinde Puşengi ele geçirmiş
tir. Diğer bir japon kıtası da Şansi 
eyaletinin cenub garbında Kançu
anı zaptctmiştir. 

••• 
Tokyo, 13 a.a. - Şansi'nin cenu

b~nda yapılan bir keşif uçuşu birçok 
Çın kıtalarının cenub istikametinde 
ricat ederek Pinglu ve Tung Kuan'
da Sarı nehri geçtikleri görülmüş -
tür. 

Prenses juliana 

doğuracak mı ! 
La Hayc, 13 a.a. - Holanda Umumi 

matbuat bür06u bildiriyor: Prenses 
Juliana'nın sene sonundan e\el yeni
de? bir ç.ocuk dünyaya getireceğine 
daır ecnebi memleketlerde neşredi
len haberler resmen ne teyid ne de 
tekzib edilmektedir. Bununla beraber 
saray mahfillerinde bu habere ehe
miyet atfedilmemektedir. 

ya ılan elsirler 
Paris, 13 a.a. - Daladiye'nin dün öğ

leden sonra Paris'te söylediği nutuk 
hakkında tefsirlerde bulunan Jur ga
zetesi, şöyle yazıyor : 

Daladiye'nin "her memlekette sulh 
ve şerefe bağlı olan insanlar" dan ve 
''harp meydanlarnıda biribirinin kıy
metini anhyan milletler" den bahse
derken Almanya'y1 istihdaf ettigi an
laşılıyor. Siyaset, verdiği neticelerle 
ölçülür. Hisse hitap eden bu davetin 
Berlin'de nasıl karşılanacağını vak
tinden evel söylemek bize düşmez. Bu 
davetin Bcrlin'deki akislerini ihtiyat
la bekliyoruz. Daladiye'nin nutkunun 
df>ğurabileceği ümitler bize sulhun 
birinci şartı kuvet olduğunu unuttur
mamalıdır. 

Övr gazetesi şöyle yazıyor: Müte -
kabil bir anlaşmıya yer bıraknuyan bir 
tonla başka bir yerde söylenen sözle
rin ferdasında yapılan bu beyanatta 
hususi bir ehemiyet atfetme:niye im
kan yoktur. Biz şimdiki halde neıiceyi 
be.kliyoruz. Çünkü doğru veya yanlış 
olsun "havada bir yenilik,, olduğu in
tıbaı baki kalacaktır. 

Popüler gazetesi yazıyor: 21 mayıs
ta Almanya'yı şiddetli bir harekette 
bulunmaktan meneden sebeplerin ma
hiyeti ne olursa olsun bu memleketin 
bu şekilde bir hareket tarzı ittihaz et
mesinden memnun olmalr ve bunun 
devam ~tmcs\n\ t emenni etme1iyiz. B u 
sebeple Çekoslovakya meselesinin 
"adilane ve devamlı" bir surette halle
dilmesini tcminen sulhcuyane metod
lar takip edilerek bir Fransız - İngi
Hz - Alman işbirliği husule getirilme
si için yapılan davet tamamiyJe yerin
dedir. 

Ordr gazetesinde Pertinax, diyor 
ki: 

Heyete hazinenin eski Maliye müs
teşarı Hardman riyaset edecek ve ha
va mareşalı Vellington da dahil bulu· 
nacaktır. 

Mısır başvekili 

Avrupa'ya gidiyor 
Kahire, 13 a.a. - Başvekil Mah .. 

mud Paşa, bu gün Kıral Faruk tara
fından kabul edilmiştir. 
Başvekil, yann Avrupa'ya bir se

yahate çıkacak ve 20 temmuzda Lon
dra'da bulunacaktır. 

Harbiye Nazırı Hasan Sabri Bey 
de bu cumartesi günü Avrupa'ya ha
reket edecektir. 

Bir Alman tayyaresi 

Bohemya' da yere indi 
Praıg, 13 a.a. - Voggum tayyare 

kanargfilıma aid askeri bir alman tay
yaresi vasati Bohemya'da Kutsa Ho
ra'da yere inmiye mecbur olmuştur. 

Tayyarenin pilotu Dresd civarında 
fırtınaya tutularak yolunu şaşırdığı
nıı söylemiştir. 

Ruzvelt mühim 
beyanatta bulunacak 
Navyork, 13 a.a. - Ruzvclt'e seya

hatinde refakat eden zevattan alınan 
malumata göre, Cumhurreisi'nin bu 
hafta sonunda Büyük Okyanus sahil
lerine geldiği zaman harici siyaset ve 
bilhassa Amerika'nın Uzak şark si
yaseti hakkında mühim beyanatta 
bulunması kuvetle muhtcımeldir. Va
şington'dan hardk:et etmeden evci 
Ruzvc1t, bir kaç kere Hull ile uzun 
mülfikatlar yapmıştır. O zamandan
beri de Hariciye nezaretinden mu
fassal raporlar almaktadır. Bizde yapılacak en ufak bir zaf ha

reketi Dcrlin'de meşum teşebbüslere 
yol açabilir. Bu tehlikenin önüne geç- B. Hitlcr So\'yct elçisini kabul 
mek için Daladiye, Fransa'nın 1925 te etti 
~~ri.şti~i taahhütleri yerine getirece- Berlin, 13 a.a. _ Hiıtler bugün Sov-
gını bılhassa kuvetli bir lisanla anlat- yetler Birliği'nin yeni Berlin Büyük 
mıştır. 1 Elçisi Merakıolef'i kabul etmiştir. 

Amerika'dan Amerika'ya 
tayyare ile bir tur! 

Tayyareci Hughes Behreng'i ge~iyor ! 
Moskova, 13 a.a. - Hughcs saat 

22.37 de ('Grenviç saati) Omsk'dan 
hareket etmiştir. 

Hughcs müsaid bir hava bulmazsa 
cen~ba doğru Şita - Sibirya istika
metı.n~e uçacaktır. Tayyareci hava 
şeraıtı hakkında kendisine mallımat 
ver.en Sov!et telsiz telgraf istasyon
larıyle daımi temas halindedir. 

Hughes, saat 9 da (Grenviç) Ya
k.ut~k'da karaya ineceğini bildirmi~
tır. 

l'cıkutsk' da karaya indi 
Nevyork, 13 a.a. - Hughes saat 11 

de Yakutsk'da karaya inmiştir. Tay
yar~i Omsk ile Yakutsk arasındaki 
mesafeyi s~tte vasati 212 mil sürat
le katetmiştir. 

Novm~ibirsl:' c ıloğru 
Nevyork, 13 a.a. - Hughes'in mü

messili, tayyarecinin saat 0.42 de 
(Grenviç), saatte 309 kilometre sü
ratle Novosibirsk 'Sibirya" üzerin-

den uçtuğunu bildirmiştir. Novosi
bil'Sk, Omsk'ın 640 kilometre şarkın
dadır. 

Moskova· 13 a.a. - Tayyareci Hu 
ghes ve arkadaşları, Grenviç saatiyle 
12 yi bir dakika geçe Yakutsk'dan 
hareket etmiştir. Eğer hava milsaade 
ederse tayyare 'Vakutsk'dan Asya'nın 
müntehasında Anadir'e gidecektiT. 

Anadir, 13 a.a. - Amerikan tayya
reci Hughes buraya gelmiş ve Pasi
fik'i geçerek Amerika'ya dönmek ve 
bu suretle devrialem uçuşunu ikmal 
etmek iizere derhal hareket etmiştir. 

Bclırcng boğazmdtı 
Nevyork, 13 a.a. - Anadir'

den hareket eden Hughes saat 
21 de Fairbankı'dan 830 mil me
safede ve Behreng boğazını geç
mek üzere bulunuyordu. Verdiği 
telsizde her şeyin yolunda git
tiğini bildirmiştir. 
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Kızılay menfaatine gardenparti 
&eferber edilmesini istemektedır. lememiştir. Büyük devletler, ciha
Ba~bakan prens Konoe, verdiği be _ nın bu kısmındaki haklarına japon 
Yanatta ara bulmak üzere üçüncü askeri hareketlerinin zarar vermesi. B. Bek Riga' da 
devletlerin yaptıkları tctebbüslerin ni de kabul edemediklerinden bu Riga, 13 a.a. - Polonya Hariciye 

15 temmuz cuma aktamı saat 6 dan sabaha kadar devam et
~ek üz~re Marmara' da Kızılay menfaatine bir gardenparti ve
r~l~ektı~. Amatörlerden mürekkep 40 kitilik bir saz heyeti mü
zıgı temın edecektir. Ayrıca gece ve mehtap eğlentileri tertip 
olunmuştur. 

dikkate alrnamıyacağınr,çünkü Tok. n~la§m~zlık, aynı zamand.a, beynel. n~zırı Bek buıgünıt>ayyare ile öğleden 
Yo kabinesi, geçen 16 aonkanund~ mılel bır aıkıntı,y:ı da mucıP. olmak ·ı bır a~ s?nııa buraya gelmiştir. Bek'in 
Rener n _ Kay. Şek ile herhangı tadır ..•• ,. resmı zıyareti iki gün sürecektir. wrs AlTS s anıs avans o os CkJ7lT5 o oıa....__.. iJJlJa1llC(z antncrt.~ 
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TÜRKİYE BASI 1 

.................................................... 
Hatay karşısında 

dostlarımız 
Kurun'da B. Asım Us, dostane bir 

§ekilde halledilen Hntay meselesinin 
dost memleketler tarafından nasıl 

karşılandığına tahsis ettiği ba§ maka
lesinde ezcümle diyor kh 

"Hatay itinin Türkiye ile Franaa a
rasında vardığı güzel anla§mn netice
si her iki memlekete dost olan mem
leketlerde ve muhitlerde derin bir 
memnuniyet hareketi uyandırdı. Bu 
anla§manın husulünde zaman zaman 
dostane tavnssutlL\l".ı ile yakından te
sir ve aliıknsını gösteren lngiltcre baı
ta olduğu halde bilhassa Sovyet Rus· 
ya'da, Yunanistan'da ve Yugoslavya, 
Romanyn'dn bu memnuniyetin teza
hürleri görüldü. Hatay meaelesinin 
sulh ve diplomasi yolu ile halledilmesi 
bizim için ne kadar aevinilccek bir §ey 
ise meselenin bugünkü hal neticesi 
kar§ısında bütün bu dost memleketle· 
rin ve milletlerin izhar cttiklCTİ mem
nuniyet tezahürleri de o kndar sevini· 
lceek bir hiidisedir." 

'' .. .ilave edelim ki Yugoslavya ve 
Yunani tan, Romanyn'daki Balkan an• 
lantına dahil olan memleketlerin Hn· 
tay meselesi dolayısiyle Türkiye hak
kında gösterdikleri teveccüh sadece 
§İmdi ıon safhasına münhasır değil
dir. Meselenin zaman zaman gösterdi· 
ği ümitli ve buhranlı zamanlarda hep 
onl nn kalblerindeki samimi duygula· 
n hissetmek bizim için kaJb kuveti ol· 
muıtur. 

Türk efhlınumwniycsi dost millet 
ve memleketlerin gösterdikleri &ami
miyete kartı her vakit derin minnet• 
tarlığını muhafaza edecektir." 
ISTANBUL'DAN AYRILIRKEN 

Tan'dn B. Ahmet Emin Yalman, E· 
konomi Bakanınnz B;Şakir Keaebir,'in 
Zonguİdak'a hareket tetmesi münase
betiyle yazdığı bir baş maknledc diyor 
ki: 

"Bu satırları yazıp bitirdikten biraz 
sonra bir vnpura bineceğim. Zonçul
dnk'ta memleketin en mühim bir can 
damarını gözümle gömüye gideceğim. 
Sonra Karabük'te yarınki sınai Türki
yenin bir temel ta§ını ziyaret edecc
fiın. 

Qundan dolayı içimde bir ferah ve 
ti\. inç kabarıyor. Sanki niçin? Ynz sı
ca~<ndn kömür ocaklnnrun d rinlikle
rinae ve Knrabük'ün çelik yapılan n· 
rasında dolaşmak o kadar cazip bir 
zevk mi? 
Hayır, ben heyecan ve alaknyı yal

nız Zonguldak ve Karabük için hisset
miyorum. Memleketin şu veya bu kö
şesine gitmek üzere lstanbul'dan her 
ıuzakliı§ırkcn daima aynı §evki duyu• 
yonım. 

Sebebini nra§tırdım: Memleketin 
nabzının attığını duymak, kalkınma 
ruhunun yaratıcı hamlelerini görmek, 
bunlann heyecanını yaşrunak için mut
laka lstanbul'dan ayrılmak lazım. 

Eskiden her yeni §eye nazarlık diye 
eski bir §ey asmak adetmiş. İstanbul 
idnrc ve belediye hayatı itibariyle 
memleket içinde bir nazarlık mcvkiini 
almı§tır. 

Oınrnn damarına sahip bir insan 
için lstanbul'da parasız bile yapılacak 
bin bir İ§ var. Kalbi, halkın kalbi ile 
beraber çarpan, onun içinde yaııyabi
len bir belediyeci, İstanbul halkına 
hoınutluk ve emniyet duygulan ver
mcldc zahmet çekmez. 

Fakat böyle işler ha§aralmak şöyJc 
dursun, son 10, 12 sene içinde yüz 
milyonluk bir gelir yekunu bir sel gi
bi hiç iz bırakmadan akmıı, gitmiştir. 
Eserlerini• i~lerini keşfetmek için pek 
çok uğraşmıya lüzum vardır!' 

Çekos ovakya elçisinin 
Kont Ciano'yu ziyareti 
Roma, 13 a.a. - Diplomatik mahfil

ler, Çekoslovakya sefirinin dün Kont 
Ciano ile yapuğı mülakata hususi bir 
ehemiyet atfetmektedirler. Sefirin 
Kont Ciano'ya Çekoslovakya meselesi 
bakında Prağ kabinesinin noktai naza
rını bildirmiş olması, aynı zamanda 
Avı upa'nın bu hassas kısmı hakkında 
İtalya'nın fikrini sormuş olması muh
temeldir. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 
- Yeni basılı§ -

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 100 kuruş 
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Bütün muharebelerin aafahatı, veri

len İngdiz emegı, dokulen inıııhz kanı 
bir ıinema ıeridı gıbı gözümun önıin· 
den geçti. herkeaın biıdıği İngiliz gu· 
rurunu taıarladım. Arada hala lngiliz. 
ler lehine mevcut olan muazzam kud· 
ret farkını kıyaıladım ve bütün dün· 
ya gibi ben de İngilizlerin naııl olup 
da böyle hala kuvetli ve fakat mağ. 
)up bir vaziyette geri çekildiğini dü
!Ündüm, pek baıit ve kolay bir cevap 
bulup veremedim. Şunu bir de Meh· 
med'e sorayım dedim (benim bütün e
mir neferlerimin adının Mehmet ol
ma11na taımayın eğer hakiki adı teıa
düfen Mehmet değilıe ben eaki adı de· 
iittirir Mehmet yaparım.) 

- Mehmet, ne ittir bu yahu? Sen 
buna ne derıin? Şu İngilizlerin elinde 
koca zırhlılar, toplar, tüfekler varken 
neden böyle kaçtılar? 

Mehmet ıırıttı 

ULUS 

Yazan : M. Şevki Yazman 

- Hay beyim bunu anlamıyacak ne 
Yar. Gavurun pampuru guvatlı bizim 
de süngümüz. Gavur guvatlı pampur
lannı dağlara çıkaracak hali yok ya 
dağa gelincez ıüncü süngüye kaldık. 
Bizim süngü guvatlı olduğu için de 
biz kazatıdık. 

Seddülbahirde düımana hücumdan evel hazırlık, ön ııra ateı 
açıyor orta •ıra bomba atıyor arka aıra hücum 

:zamanını gözlüyor 

••• 
Çanakkale aavqının büyük §erefi 

kime aittir? Bunun için hayli delil 
gösterdik, hayli aöz söyledik. Fakat 
bir kere de rakamlan konuıturmak 
yirminci aann en güzel adetidir: 

Çanakkale'ye ceman 
İngilizler 

Franıızlar 

Türkler 
Almanlar 

460000 
79000 

310000 
500 

Zabit ve nefer göndermiılerdir. 

Bunlardan İngilizlerin mecmu za-
"Pİatı (yaralı, ölü ve kayıp) 155000 

Franıızlann ,, ,, 25000 
Türklerin ,, ,, 186000 
Almanlann ,, ,, 4 4 ... 
Son .öz: 

Çanakkale müJalaan kendi&in
Clen bekleneni temin etmiftir. 

Mütareke bozgunculannın çok defa 
ıu aözü kullandığını gördük 

- İngilizler en ıtihayet Boğaz'ı açıp 
lıtanbul'a gelmedilel" .:"'i? O halde Ça
nakkale müdafaaıı neye yaramııtır? 

manda dünya tarihinde oynadığı rolü 
anlıyabilmek için yalnız bizim değil ve 

fakat bir vakitki dü"1l&D memleketle

rin kitaplannı okumak yetiıir. Göğıü-

1 KÜÇÜK Dl) HABERLER 1 
X Vatington - Hariciye Nezareti

nin ticaret müşaviri Feis, bungün Av
rupa'ya hareket etmiştir. Feis, Ameri
ka'nın İngiltere, İtalya, Macaristan, 
Polonya ve Fransa ticaret ateşeleriyle 
temas edecektir. 

X Vatinıton - Ruzvelt, Şako iti
lafında derpiş edilen hakemlik komis
yonuna girmeyi kabul etmiştir. Fakat 
işlerinin çokluğu hasebiyle Buenos -
Aires konferansında kendini Amerika 
murahhası temsil edecektir. 

X Va ington - Matbuat mllmessil

leriyle yaptığı bir görüşme esnasında 

İngiltere ile ticaret müzakerelerine 

girişildiğine dair Londra'dan alınan 

haberler hakkında mütaleası sorulan 

Hull, bu görüşmelerin para müzakere

lerine bağlı olduğunu söylemiştir. 

X Belgrad - Valide kıraliçe Mari 
bir kaç gün kalmak üzere Bled'den 
Londra'ya hareket etmiştir. 

müzü kabartmıya bunlar bol bol kifj. 
dir. Bunu yazanlar ve o uğurda ölen
ler önünde ıaygiyle eğilelim. 

SON 

Feci bir kaza 
Ahen, 13 a.a. - Hanover'den gelen 

ve içinde Flandr muharebe meydanla
rını ziyaret etmek üzere Belçika'ya 
gitmekte olan 25 seyyah bulunan bir 
otobüs frenlerinin bozukluğu yüzün
den genç bir bisikletçiyi ezdikten son
ra devrilmiştir. Otobüsün enkazı al
tından beş cesetle yirmi yaralı çıkarıl
mıştır. Yaralxlarm arasında bir kaç 
harp maliilü vardır. 

Kıra] iyile~iyor 

Londra, 13 a.a. - Kral'm sıhi vazi
,..,.ı 1.y~\qttıc.k- .ı...,,._. •tm4"ktedir 

Romanya valide Kıraliçesinin 
sıhatı düzeliyor 

Berlin, 13 a.a. - Hali hazırda Dres· 

den şehrinde bir sanatoryomda bulu

nan Romanya valide Kıraliçesi Mari'

nin sıhi vaziyeti iyileşmekte ve etra
fındakilerinin endişesi zail olmaktadır. 

Romanya sefarethanesine gelen haber

lere göre Kıraliçe perşembe günü 

Bükreş'e dönmek tasavvurundadır. 

1 ........................................................................................................ I 
ı Mahkeme Röportajları 
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Gözü kanlı Mevlud kızı 11 
yerinden kalbura çevirmiş 
Mahkemede de : "Benim kalbim böyle ıeye 
dayanmaz, kandan dehıetli korkarım,, diyor 

Mevlud'un Hatice'yi yaralayıp ya- bir Mevlüd vardır. Hakim önünde he
ralamadığını kimse sormıyor; insaf- sabı verilmesi lazım gelen hadise bu, 
sız Mevlud şüphe edilecek, sorulacak hesabı verecek de Mevlud.. Mevhi
taraf bırakmamış ki ... Fildişi saplı d'un bütün masumiyetini istinad ettir 
ekmek bıçağını tam on bir defa, ardı diği delili, ve belki de tek delili şu
ardına kızm vücuduna saplamış. İn· dur. Aynen kendi ağzından dinliye
san pamuk dengine on bir de!a toplu lim: 
iğne soksa gene eri yorulur da, usa- - Ben vurmıyacaktım, Hakim bey, 
nı.: ~e ~ı~ak_ı_r'.'.' ~ir -~ere göz. döndü elimi kana bulamıyacaktım. Güzel 
mu ,ılerısı duşunulmuyor galıo::ı... ı güzel geçip yoluma gidecektim. Elin 

Zaten: zavallı, biçare, öksüz ve suçsuz kızına 
- Hatice'yi yaraladın mı? durup dururken saldıracak ne sebeb 
Sualine Mevlud'un da nazı itirazı var ki?. Hiç .. Ve lakin siz 0 benim in-

yok ki... Sıan kılığında gezen şeytan arkadaş .. 
- Yaraladım, efendim, bir iştir ol· Hayır arkadaş filan degil 0 , huzuru

du bu, kendimi kayıbettim, gözümde nuzdan hariç ,o melunu görüyor mu
Hatice matice kalmadı artık, tesa- sun uz? O İdris olacak cehennem me
düfen yanımda da bir bıçak vardı. O· leğini? Beni baştan çıkaran 0 oldu; 
nu çıkarmışım (bu taraflarından hiç şeytan oldu içime girdi. 
haberi yokmuş da, başkasından duy- ifadesinin burasında Mevlud kendi 
muş gibi anlatıyor) sonra Hatice'ye 
saplamışım. Kanmamışım, bir daha 
saplamışım, bir daha saplamışım. Ge· 
lip beni polisler çekip götürünciye 
kadar sa.plamışnn. 

Fakat ben suçlu değilim. Çünkü 
beni kendi halime bıraıksalardı . Hati
ce'nin tüyüne bile dokunmazdım. E
sasen dokuoamazdım ki .. Çünkü ben 
anamdan doğdum doğalı yufka yü
reldiyimdir. Kalbim böyle, öldürme, 
yaralama hatta incitme işlerine daya
namaz, pare pare olur. !çim ezilir. Bir 
yerde tavuk kesseler, gözlerimi ka· 
par, görmiyeyim de yüreğim parça
lanmasın diye bucak bucak kaçarım. 
Benim bu huyumu herkes bilir. 

Mevlud burada herkes derken par
mağiyle dinleyicilerin arasında bir
kaç kişi işaret etti. Sonradan bu bir
kaç kişinin şahid sıfatiyle hakim hu
zuruna geldikleri ve her birinin te· 
ker teker: 

- Gözü bir kere kan tuttu mu, aklı 
bir kere esti mi vurur mu, vurur. Sağı 
solu yoktur, tekin değildir. Hem bir 
huyu vardır, hiç ma.kbul değildir: bir 
ker• ı."S•6· .,.ı...~ -=. ı._'7, ____ 0 - 1:. _ 

yırıncıya kadar saplar, yorulmasr, u
sanması yoktur Mevlud'un .. diye vic:
cı nları Uzerlne ifade veri,leri Mev· 

göriışüne ve işine gelişine göre ha
cıiseyi anlattı . r akat daha önce ben 
size vakayı Mevlud'un ağzından de
gil de - çunkü keseri kendine yonta
rak konuşuyor Mevlud - zabıtlara gö
re anlatayım. Sonra Mevlud'u de hep 
beraberce dinleriz: 

Yaka umumi evlerin bulunduğu bir 
sokakta geçer. Mevlud'la İdris kol
kola sokağa girerler. Fakat bu "kol 
kola,, giriş bir samimiyet ve dostluk 
icabı olmaktan çok, düşmemek için 
bulunmuş bir çaredir. Hangisini ken· 
di başına bıraksanız, bıraktığınız da
kikada yerdedir. Çünkü daha evel uğ· 
radıkları bir dinlenme yerindeı faz. 
la dinlenmiş, handdinden fazla dilen
mi1lerdir. 
Sokağın başında baışörtülü, siyah 

mantolu bir kadın peydahlanır. Mev
lud, uzaktan karaltıyı seçemez, fakat 
yakından tanır ve: 

- İşte bizimki gidiyor, diye İdrise 
işaret eder. Sonra yanına yaklaşır: 

- Nereye böyle Hatice Hanım? 

diye sorar. 
- Hatice Hanım, sokağın yabancısi 

1 :";S. , 1J '-F 11 _.... 0 • o•• r -·-- • 

lud'u ve hatta İdris'i de tanır. O gün 
mezundur ve bir az hava alıp da gönül 
ferahile dOl&fDUlk lıçin evinden çık· 

Ankara 

Öğle Neşriyatı : 
14

.
30 

}{arıt'.! 
neşriyatı - 14.50 Plakla turk rıı'JI# 
15.15 Ajans haberleri 

Akşam Neşriyatı : 
30 

Kıs 
ıs. 

tası münasebetile B. Rauf Baykall 
dan konferans - 19.15 Türk mus 
lahaddin) - 20 Saat ayarı ve arapÇ• 
yat - 20.15 Radyofonik temsil: G 
sı (Gençler ıırupu) - 21 Konfer 
kir Hazım) - 21.15 Studyo salon o 
sı: 1- Lehar: Paganini. 2- Paul Lill 
Walzerrausch. 3- Hartmann: Det 
Triumphmarche. 4- Martin Uhl: 1'I 
Chopin: Pour vous les larmes. 6· J. 
An der schcinen Blauen Donau YI 
22 Ajans haberleri - 22.15 Son ve 
marşı 

İstanbul : 

Öğle ı eşriyatı : lZ.30 pıikl! 
musikisi - 12.50 Havadıs - 13.0S 
turk musikisi - 13.30 Muhtelif plik 
yatı - 14 Son 

Akşam Neşriyatı : ,.. 
18.30 pi 

zik: Tepe başı Belediye bahçesindell 
len - 19.15 Spor musahabeleri: E. Ş 
19.55 Borsa haberleri - 20 Saat 
Grenviç rasatanesinden naklen: s.1' 
çu ve arkadaşları tarafından turk ııı;Jf 
(Hüseyni, Suzidil, Hisar buseh,1<, ~· 
buselik, Nahavent) - 20.45 Hava ral"".l 
20.48 Omer Rıza Dogrul tarafından,..: 
söylev - 21 Saat ayarı: ORKESf P'ı 
Rosini: Wilhelm Teli. 2- Lehar: L' 
ideal vals. 3- Paduk: Parafraz. - 21 
mahat Ozdenses ve arkadaşları tarl 
turk musikisi (Uşşak ve halk türk 
22.10 Konser: Novotni'den naklen:~ 
mal idaresinde orkestra: ı. Orkestra: 
jmente Jibe vals: Fol Linke. 2- Sar~ 
nor Bakeas. 3- Orkestra: Solvek !it: 
4· Orkestra: Macar çiııan parçaalrı. S
kı: Bariton Yunka. 6- Orkestra: S~ 
dö Toselli. 7- Orkestra: Bulgar potf'P_. 
- 22.50 Son haberler ve ertesi guniın 
ramı - 23 Saat ayan, son. 

Avrupa: 

ü.t'c.ı.<A VE OPERETLER: 15.30 
(P.T.T.) - 19.10 Mıinih - 21 Flor~ 
SENFONİ VE ORKESTRA KO~°i: 

LERİ : 12 Koln - 14 Laypsig -
Hamburg - 15.30 Viyana - 19.10 B 
- 19.30 Kopenhag - 19.50 Biıkreş -
Hilversum - 20 Droitviç - 20.15 f 
furt - 20.30 Paris - 21.10 Berom 
Sottens - 21.30 Lukıemburg - 2 2'1 
va - 22.15 Budapeşte 
NEFESLİ SAZLAR: 19.15 Tul-

20.30 Koln - 21.50 Roma 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg -

Köln, Laypsie-, ve birçok alman istas 
rı - 7.10 Kôln - 8.30 Frankfurt,... 
Königsberg - 10.30 Hamburg, Viy 
12 Breslav, Frankfurt, Hamburg - 14 
gart - 14.10 Frankfurt - 14.15 Ber 
16 Breslav, Frankfurt, Hamburg, 
Laypsig, Ştutgart - 16.05 Königsb 
16.15 Prag - 17.10 Munih - 18 B 
Jin, Dansig, Hamburg - 19.15 Ştutg 
20 Berlin, Bruksel II, Sarbrüken - -~ 
Tuluz - 21 Breslav - 22.30 Frankf•· 
24 Danılg, Ştutgart 

Iud'a epiy diş gıcırdattı. Fakat elle
rinde, açılması jandarmanın cebinde· 
ki anahtarın keyfine kalmIJ iki kilo
luk bir kelepçe ve ayrıca arkasında 

duruşu ile bile insanı korkutan bir 
jandarma vardı. Hoşı bu garantiler 
plmasa ,o şahidler de böyle bülbüller 
gibi Mevlüd'ün aleyhin·de atıp tuta

maktadır. ~ 
MevluO.:un bu sualine Hatice, bel- l\toskova radyosunda Tü 

mazlardı ya .. 
Fakat asıl mesele burada değil.. 

Mevlüd, masumiyetini iddia ede dur
sun, ortada 11 yerinden feci şekilde 

bıçaklanmış bir Hatice ve bıçaklıyan 

ki de biraz haşin bir .sesle: için bir konser vcriliyot 
_ Gitmek istediğim yere.. diye Moskova, 13 a.a. - 14 temmuzda "ii 

cı Memleketlerle kultür munasebetle 
kestirmeden cevab verir ve yoluna dame Umum Sovyet "Voks" CcmiY 
devam etmek ister. Fakat Mevlud de S.S.C.B. Radyo komitesi, Moskovı 
bu kadarcık cevabla baştan savulacak Komintern radyo istasyonu ile "dalı& 

lu 1744,. Türkiye için tertib edilen bit 
yüz y.ok .. Kızın önüne geçer ve tek- yo konseri neşredeceklerdir. Konser, 
rar eder: kiye saati ile 20 de başlıyacaktır. 

Konserin programı ;iUdur: , 
- Anladık canım keyfinin istediği 1 • "Stalin şarkısı., Aleksandrov'uıı 

yere gittiğini.. Fakat hani keyfin ne- tesi ''Şimendiferciler marşı., Dunaye 
reyi istiyor, onu sorduk. nin bestesi, "Kolsomal lokomotifi,, 

levski'nin bestesi, "Galya kız., Kazak 
Kız bu ikinci suale de nemrud ce- kısı, "Çangala,. Gürcü şarkısı, "Komt'1 

va.b verir, ve fakat karşısındakilerin, dın .. Ukranya şarkısı, "Karnavala elV 

O vaktin dar gÖriİ!Ü bugün kalrna
mğı için herkes Çanakkale müdafaaıı
nın türk milletinin varlığı ve iıtiJdili 
üzerinde oynadığı rolü çok a,ikir ola· 

rak görebilmektedir. Çanakkale müda
faaıı yardımaız ve irtibataız kalan 
Rus çarlığını yıkmı,tır. Bu çarlığı ku
vetlendirmek için ve onun ayaklan Ü· 
zerinde dimdik durduğu bir anda Ça
nakkale boğazının açılmaıiyle, çarlı
ftn bir le, halinde yere ıerildiği ve 
çarlık erkanının mülteci olarak lıtan
bul'a ıığındığı mütareke zamanında 

açılmaıı araıınla dünya kadar farklar 
vardır. Çanakkale müdafaaıının yalnız 
türk talih ve iıtiklalinde değil aynı za· 

X Belgrad - Tenis: Yugoslavyalı 
oyuncu Kukuljeviç, dünya şampiyonu 
Budge'ye 15/13 7/5 ile galip gelmiş
tir. Yugoslavyalı Puncek, tanınmış 
Amerika'lı oyunculardan Mako'ya 4/ 6. 
6/3 9/7 galip gelmiştir. 
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- Yazan: Alexiı T olıtoi N o: 149 : 

. · . Sneguroçka operasından Rimski • 1' 
ıstım üzerınde olduklarını görünce kov'un bestesi. Bu kısım liimendifer 
fazla üstlerine varmaz: şarkı ve raks heyeti tarafından ve s.s. 

- Canım, Mevlud Efendi, ne yapa- halk artisti Aleksandrov'un idaresind• -
X Varıova - Nevyork'ta tabedilen 

Ukranya risalelerinin memlekete so
kulması ve yayılması Dahiliye N ezare- : 
tince yasak edilmiştir. -

X Vaıington .- Hull dün, İsveç ve- _ 
liahtı ile Prenıes Luiz şerefine bir öğ- : 
le yemeği vermiştir. -

: kestra şefi Lebedev icra edilecektir. 
__ ....-:-.,,.,, .......... ':: caksın gittiğim yeri.. Şöylesine bir 2. - Bu kısım Azerbaycan musikisi 

.: dolaşmıya çıkmıştım. Bir az hava al- ibaret olacaktır. "Şah Sanem,. operas 
I' ~·~~• : bir uvertUr Magomayev'in bestesi, 
m.1:~~-=- ': mıyayım mı canım, ben de insanım i- baycan şark çalgıcıları heyeti tarafı 

.. ki gözüm.. "Yidıma duştu,. gazeli S.S.C.B. halk 
: Ne güzel, ne münasip, ne çelebice ti Bayan Mamcdova tarafından, "J 
: Siraz,. Azerbaycan naıımesi Yonneyaıı 
• bir laf, değil mi? Bize göre, hatta resi altında halk şarkıcıları heyeti ta 

.: Mevlude göre bile öyle .. Fakat buse- dan ve "Kalbin şarkısı., Karayev'in 
: si, Hasanov'un idaresi altındaki korO 
: (Sonu 1. inci sayfada) orkestra tarafından. ~ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• 
: Üç renkli hamaylısını bir muharib mareşal'i seyrediyordu. Uzun hl)'' 
: tavriyle düzeltip sırtına ahududu bir asker onun zavallr elbisesi il• 
: renginde kısa bir kürk attı, albayları ne yırtık pırtık bir kaput örtüp 
: refakatinde kıtalarına iltihak etmek ağusbos günü serindi) sırtı ile ı:el 
: üzere dışarı çıktı. mareşal'in nazarlarından gizleme~ 
: Kaleden güneşin ruyetine mani o~ tedi. Kız, hiç sesini çıkarmadan 

- 2 - sıldığını gördü. Surun bir kısmı yı· : 

Eeki Marienburg kalesinin istih
kamları on iki gündenberi kumbara
lanıyordu. Buna erişmek güçtü; zira 
J<.ale Poip gölünün bir adacığı üzerin
de idi, taş dıvarları doğrudan doğru
ya suyun içinden yükseliyordu, ve 
kale kapısına giden iyice müstahkem 
tahta köprü de bizzat ısveçliler tara
fından yıkılmıştı. 

Burada bol çavdar idhar olunmuş
tu. Talan edilen Livonya'da açlıktan 
istirap çekmiş olan ruslar bu depola
rı ele geçirmek istiyorlardı. 

Boris Petroviç, gönüllülerin top
lanmalarını emrederek onlara şunları 
söyledi : "Kalede şarab ve kadın var. 
Elinizden geleni yapınız, çocuklar, 

size şehri bir gün için bırakıyorum ... 
Erler, sahildeki bir mahallede kütük· 
ten yapılmış bir kaç izbayı yıkıp sal
lar inşa ettiler. Gönüllüler bunları sı
rıklara dayanarak kalenin surlarına 

doğru sürdüler. İsveç kumbaraları bu 
hafif filotilla arasında patlıyordu. 

Bir izbanın merdivenleri üzerinde 
duran Boris Petroviç hareketi dür· 
bünle takib ediyordu. İsveçliler hid
detli idiler: acaba taarruzu püskürt
miye muvaffak olacaklar mıydı? Bo
ris Petroviç kaleyi usulü dairesinde 
muhasara etmek niyetinde değildi. 
Bu onu sonbahara lcadar işgal edebi
lirdi. Birdenbire, kalenin kapısı ya
nında topraktan büyük bir alev çıktı· 
ğını, ahşap kulenin üst kısmının sar· 

kıldı. Sallar daha şimdiden gediğe _ 
yaklaşıyorlardı. O zaman, kale pence- : 
relerinin birinden beyaz bir bayrak : 
sarkıtıldı.Boris Petroviç dürbününü : 
kapadı, şapkasını başından alıp istav- -
roz çıkardı.. : : lan kalın bir duman yük1öeliyordu. nunu uzatıyor, ve yorgunluk ve 

: Üç yüz kadar isve-çli esir, başlarını kudan takatsiz taze yüzü bir t ---Kale halkı, yıkı'k köprünün kazık- : 
!arından istifade ederek zar zor kıyı· -
yı buldu. Adamlar kucaklarında ço- E 
cuklarını ve eşyalarını taşıyorlardı. : 

: önlerine eğmiş, suratlarını asmış kı- süm resmetmiye uğraşıyordu. :S 
: yıda ,ayakta duruyorlardı, Esirler Petroviç esir safları önünden g~ 
: hakkında emir almış olmadıkların- ken tekrar • hum ı . diye öksürdii .. 

Kadınlar terkettikleri şehre yaşlı na- : 
zarlarını çeviriyorlar, daha şimdiden -
ganimetlerini seçmekte oldukları an- : 
laşılan ruslara yan gözle bakıyorlar · 

: dan rua askerleri Livıonyalı mujik
: lerin karş•ında (bunlar işgalden ka--

dı. Fakat son firariler henüz kaleden : -ayrılmışlardı ki döğme demirden ya- -
pılm" olan kapılar gürültü ile ka
pandı, mazgallardan küçücük bulut
lar çıkmıya başladı. Rus bayrağını 

çekmek üzere kayıkla kaleye doğru i· 
lerlemekte olan bir teğmen ilk olarak 
öldü. Kıyıdan havan topları buna ce
vab verdi. Köprü harabesi olan şehir 
halkı şaşırıp öte berilerini suya attı. 
Kocaman bir alev kalenin çatısını gök 
yüzüne kadar fırlattı, patlayış göğü 
sardı, havadan yere düşen taşlar bir 
takım adamları öldürdü. Kale ve mah
zenleri alev içinde idi. Mesele daha 
sonra anlaşıldı: Sancakdar Volf ile 
asillerden yarsubay Gotliş, bütün 
kudretsizliklerinin azabı içinde ba
rut depoeuna ateş vermişlerdi. Kan
lar ve yanıklar içinrte surun gediği 

üzerinde görünen Gotliş, suya yu-

--;arlandı. Onu bir sandala aldılar. 1 radarını vermiş adamlar haliyle İs: 
• • • • • • • • • . • • • • veçlilere aksi aksi bakıyorlardı. Bu· 

Kale kumandanı, yıtnmda subay· nunla beraber, kumandan cesaretini 
ları olduğu halde, Geneıal feldmare· kayıbetmedi ve Feldmareşal'e cevab 
şal Şeremetef'in akşam yemeği için verdi: 
hazırlanmış ı:ıofra başında, sırtını - Aramızda pek çok kadın ve ço
pencereye dönerek haşmetle otur- cuk, sayın papas Ernst Glük ve karı
makta olduğu izbaya girer girmez sı ve krzları var.. Bunların serbest 
şapkasını çıkardı, nenketle selam geçmelerine müsaade edilsin ve ken
verdi ve kılıcını uzattı. Boris Peıtro- dileri aakıere teslim olurunasın. Eaa
viç kılıcn bir sedir üzerine fırlat- sen bu size hiç de şeref vermez. 
tıktan sonra İsveçlileri iyice payla- Boris Ptroviç bağırdı: 
dı: neden daha evel teslim olmamış· - Bunları dinlemem, ben.. As-
lardı da kahpece kaleyi uçurmuşlar, kerce hiç bir tarafı olmıyan gevşek 
bunca zarara sebeb olmuş, bunca ca- yüzünden hiddet akıyordu. Karnını 
na kıymışlardı? Gener.alin etrafınt masaya dayıyarak ayağa kalktı. 
kuşatan, güneşten yüzleri yanmış, - Bay kumandan, bay subaylar 
günlerce traş olmamış sub<ıylarr, ka- mevlrnffunuz 1 

çarak onbeş gün kadar eve! Marien· 
burg'a sığınmışlardı) dolaşıyorlar

dı. Askerlerdeın bir kaçı, başlarını 
dizlerinin arasına sokmuş, mey.us bir 
tavırla bohçaları üzerine oturmuş <>
lan kadınlarla muhavereye girişmek 
çaresini arıyorlardı. Bir boru öttü. 
General Feldmareşal, uzun yıldızlı 

mahmuzlarrnı şakırdatarak rasimeli 
bir eda ile ilerliyordu. 

Yere inmiş olan bir dragon müfre
zesi arkasından bir çift göz ona bak· 

tı • iki yanan kömür kalbini yaktı. 

Asker hayatı zahmetlidir. Bazan bir 
çift kadın gözü insanı bir kılıçtan de
rin yaralar.. Boris Petroviç ciddi 
ciddi öksürdü ·hum! - ve başını geri

ye çevirdi. Çenesini ileri doğru uza· 
tıp - göz yaşları arasında taravetli, 
istirhamkar parlıyan bu kara gözlere 
bakarak· surat astı .. On yedi yaşında 
bir gen~ kız, ayaklarının ucunda kal
karak, dragonların sırtından Feld· 

. . . . . . . . . . . . , 
Boris Petroviç, öğle uykusunıJ (f 

yudukıtan sonra, beyaz sedirin usıe 
ne oturmuş ,içini çekiyordu. t~ 
onunla beraber yalnız YaguJl 
vardı ve bir masanın kenarında 

ğıdlarile m~guldiı. 
• 

Boris Petroviç, alçak sesle: 

- Gözlerini harab etme, dedi. g'1 
- Hemen hemen bitirdim. 

Feldmareşal. ~ 

- Peki. peki ,devam et .. (Ve 
kendi kendine konuşuyormuş g 
İşte bizlerin hayatımız .. Aman ~ 
hım, aman Alla hım 1.. ; 

Avucu ile hafifçe masaya vırt" 6' 
bulanık pencereden dalgın dal.gı1' ~ 
şarıya bakıyordu. Yagujinski, il 
tehzi, yan gözle Feldmare~al'ı Sil 
yordu: "İşte, şimdi de, şaşkın şa 
içini çekiyor •. ,. 

Boris Petroviç: rt t 
- Şu emri albaya götür. orad_~f 

kinci dragon alayına kadar gid1 
) 

(Sonu ""1 
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l HAYAT ve SIHAT 1 
........................................................................................................ _./ 

Dans ve briç 
Bir filozof romancının dediğine hepsi a§k duygusunu ifade için dans 

bakılırsa, flört ile dans ve briç hep ederler. 
aynı maksada, afk duygusunu ifa. D ns, briç gibi, medeniyet icadı 
deye hizmet ederler. Ar 1 rındaki değildir. Bununla ber ber, yahut 
fark aadece bir dil ayrılığıdır. Birin. bundan dolayı, s ğlığa daha uyaun. 
cisindc duyguyu gözlerin hareketi, dur. Hele kapalı aalonlarda, ağır e -
ikinci inde de göğsün ve karnın ha- s ns kokuları iç.ind , eaki usulde ha
reketleri ifade eder. lolar unutulmıy ve bahçelerde ve 

Üçüncüsüne gelince, briç yalnız gazinolarda açık havada balolar ço. 
crkekl r rasınd olunca bunun atk ğalmıy b ıladığından beri danı 
duyguaiyle hiç münasebeti olamıya- sağlık için en faydalı bir apor olmu§. 
ckağında §Üphe yoktur. Onun için er. tur .•. 

ekler ar sında brir daim tatsız o. ı :!' Akpmdan beri hiç bir dansı ka • 
ur ve çok defa kavg çıkartır... çır:mıyan, penbe penbc yanaklı, gÜ-
Yalnız kadınlar arasında brir oyna -

3" zel endamlı ıu koyu mavili giyinmiı 
m nm belki a .. kın hususi bir türlüsü k b k b" d "'ted · ·ı 3" genç ız a ınız; ır e, o e tJ§· 
ı e münasebeti vardır. Fakat filozof k il rını ma an u" e · c daya man o a ın z rın .. • 
romancının aöylediği kadml rla er· mıf, kara sarı benizli, briç sevdiği o
kekler arasındaki bri,. oyunlarıdır. t d ı ı b k t 
B r uruıun an n &§ı n eyaz ca e -

unlarda da iki tnr fın duygularını li bay na. Hangisinin aüzelliğini 
ayakların harek ti haber v rir. tercih edersiniz? 

Flört adı bizim dilimize girme. 
G.A. 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL - -- -
~ir ingiliz zabitinin hallralar§ 
= -- -- -
~Plevne müdafaası~ 

ıniıse de, göz hareketlerile a§k duy. 
guau ifade etmek vaktiyle bizde de 
vardı. Şu kadar ki frenkler arasınd 
flört y pan gençler bir kanapc üze • 
rinde yanyana yahut iki koltukt 
karıı karııy oturup dilleri ve göz • 
leri ayrı ayrı ~eyi r ifade ederken, 
bizdekiler - biribirine pek uzakt 
kalarak aözlerini İ§ittiremiyecekleri 
için - yalnız gözleriyle mer mları. -nı ifadeye çahıırl rdı. Şimdi ikisinin : 1877 de türk ordusunda 
de modası büsbütün geç.miıtir. Bu : bir bölük kumandanı olarak : 
zamanda, kız v erkek, biribirinden : Plevnede harb etmit olan = 
hoılanan iki genç biribiriyle rk daı : yüzbaşı F. Von Herbert'in : 
olurlar, yany na otururl r, yahut : güzel bir üılubla yazdığı, : 
kol kola gezerler ve her türlü duy- : arkadaşımız Nurettin AR
gul rmı, ana dilinden ba§ka h~ç. ~ir : T AM'ın da dilimize çevirdi- : 
t~rlü. dile ihtiyaç görme.d. n, ~.ırıbı·· ı: ği bu kitnb, askerliğimizin § 
rıne ıfade ederler, onun ıçın flort dı. : . h l d b" · · -
lini bu bahse karıttırmıy da hiç lü.

1

: şereflı saf a ftrın an ırını E 
zum yoktur. : canlandı~akt~dır. • : 

Geri kalan ikisinden, dans dili ile : Askerlerın hır meslek kı· : 
briç dilinden hangisi aağlığa daha : tabı, asker .olm.ıy~nlar!n. da : 
uygundur, diye sor raanız bir~.ncisi - : heyec~nh hır ~ıkaye gı~ı O· : 

ni tercih etmekte hiç tereddut et· : kuyabıleceklerı bu kıtab, : 
mem. ~çıktı. 100 kuruta satılıyor. ,: 

Vakıa, briç dilinde de güz ilik ve '"'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' 
kibarlık yoktur denilcm z. Tombul 
kollar oyun m aasınm üzerinde k8... 
ğıtları tutar gibi görünürken, mini 
mini ayakların su Here cevap verme. 
.&""""' •••- - Ul.T WM'•- .J _ 'l"t -- o:: .. - • 
bir belagat vardır. Sonra da, briç 
dilinin medeniyet, hem de ilerlemİ§, 
ince. bir medeniyet icadı olduğunda 
§Üphe edil mez.... Bununla beraber 
briç dili, çok defa knpalı ve havası 
kıtlaşınıt s lonlnrda, koltuklar üze
rinde oturulurken söylenilir. Knpa
lr havada nefes almak ve oturmak 
da bilirainiz ki, sağlığın iki amansız 
düpn nıdır. Bu mevsimde briç bah.. 
çed oynanılaa bile insan gene hasır 
koltuk içind oturmıya mecburdur. 
Koltuk insanı ıipnanlatır. Onun için 
briç oynıy n bayanları daima pek 
yüksek göğü lü ve pek geni§ kalçalı 
olarak tasvir d lcr. 

Dans, gerçi, hiç de medeniyet ica. 
dı d ğildir. Baloların, türlü türlü ıc
killerde l ktrik ışıkları altında 
tertip edilmesin , balolara giden gÜ· 

zellerin z rif lbi l rine, balolarda 
&erpilen konfetilere, uzaktan atılan 
serpnntinlere bakmayınız. Dnns bü· 
tün hayatın ilk v en t bii aık dili • 
cilr. Tatlı ıul r<laki tek hücreli hay
vanlnrdan, denizlerdeki mini mini 
v göriilemiy c k k dar küçük h y• 
vanlardan tutunuz da, havalardaki 
k ı b kler v örümceklere, kara • 
lard ki n bUyük h yvanlar kadar 
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ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milnno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atina 
Sofyıı. 
Praı; 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Aı;ılıa 

6.20 
125.9125 

3.475 
6.6225 

28.755 
69.21 
50.54 
21.285 

l.135 
1.53 

4.355 
6.89 

23.62 
24.80 
0.9325 
2.8575 

36.1950 
31 .9650 
23.6725 

Kııpanııs 

6.20 
125.9125 

3.475 
6.6225 

28.755 
60.21 
50.5-4 
21.285 

1.135 
1.53 
4.355 
6.89 

23.62 
24.SO 

0.9345 
2.8575 

36.1950 
31.9650 
23.6725 

E HA::\1 VE TAHV1l.AT 
1933 tUrk borcu I 19.175 19.125 

(Vadeli) 
19.20 19.20 

(Peşin) " " 
I 

.. " " 
ın 19.125 19.125 

(Pe:ıin) 

10.- 10.-İş Bankası 

Turk kömür 
madeni 20.- 20.-

'----------" 

Yüz sene uyuyan adam 
Yazan: Hanri Berne 

====================Tefrika: 8 = 

GÜNÜN POLİTİK ESELELERİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

* • * 
Sivil halkın bombardımanları eskisinden ziyade devam 

ediyor. Çin'de olduğu gibi lspanya'da da, binlerce sivil 

halk bombalar ve mitralyözler altında yere seriliyor. Bazan, hü

cuma uğrayan köyler nisbeten harb cephesine yalcın yerlerde

dir, fakat kseriyetle bunlar yüz kilometre do.ha geridedir. Bazı 
ahvalde bombardıman edilen yerlerin yakınında aı;keri hedef

ler mevcuddur, çok defa da en velud muhayyele bile böyle he

deflerden. iz bulamaz, bu yakınlarda, Barselon 'dan 20 kilo

metre mesafede küçük Granollers kasaba ı, hiç bir ihb r vaki 

olmadan, birdenbire gökte zuhur eden tayyareler tarafmdan 

bombardıman edilmiştir. Pazar yerinde iki yüz kiti öldürülmü • 

tür. 

Yazan: 

Binbaşı Atli 
İngiliz işçi partisi 

muhalefet lideri 
Bu hava bombardımanlarına 

ne lüzum vardır? Bu suali sor
mak faydasız olmasa gerektir. 
Bunların askeri bir maksadı 
olduğu mu iddia edilecek? Bu 
görüş ancak büyük şehirler i
çin ileri sürülebilir, buralarda 
bile bombaların hedefe isabet 
etmesi pek nadirdir. Fakat ek
seriy , bu hava hücumlarını 
yapanlar, sadece merkez pos
tahanesini, yahud da su depo
larını tahrib etmek istemiş ol
duklarını kabul ediyorlar. 

halkın 
kaş 

bombardımanına 
ted ir alınmalı ! 

Ve bu hava seferlerinin lüzumu
nu teyit edenler az degildir. Bun
lara göre, telefon sontrallan askeri 
hedeften sayılabilir, çünkü telefoıı 
modern harbın faydalı vasıtalarm
dandır. Böyle bir nazariye bizim 
bugünkü zihniyetimizi mahküm e
der. Umumi harpte. hiç bir zaman 
hiç kimse sivil halkın bombardıma
nı lehinde fikir yürütmiye cesaret 
edememişti. 

Fakat bu hava bombardımanları
nın, son harbın "'insani gUnlcrı"'n· 
denberi alınmıt olan yolu bize daha 
iyi ölçtüren bir hikmeti vücudu var
dır: Bir şehir, halkının m ncviyatı· 
nı kabil olduğu kadar bozmak ıçin 
bombardıman ediliyor. Hiç şUphc 
yok, Barselona"ya ve diğer ispan
yol şehirlerine ölUm saçmış olan 
tayyarecilerin aradıkları buydu. 
Yığınlarla insanın hayatı, harbın 
başlangrcında• Nankin'de ve son 
zamanlarda Kanton·da feda edil· 
miştir. Bu caniyane hücumlar için, 
geridekilcrin maneviyatını sars
mcı.k1 n tıcı.şka bi i ah amayınıı:. 

Bu yeni tethiş formulü esasen ta· 

mamiyle akamete uğramıştır ve 
bunca k orkunç ahnel r ra ın 
bu da bir tesellidir. İspanyollarda 
olduğu gibi çinlilerde de mukave
met hiaai, bu hUcumlar netice inde, 
bilflkis, artmıştır. 

Sivil halk, anraılmış olmak şöyle 
dursun, bu derece barbar mctodlar 
kull nabilen bir dUşmana her za
mandan ziyade muk vcmetc admll 
görUnUyor. 

1 spanyol doatlarrmdan biri· 
nin: "Haı p bittiği zaman, 

İspanya ya bir millet, y hut da bir 
mezarlık olacak,, deyin özU bu on 
havıı bombardımanlarındanbcrı dahu 
bUyUk bir man& almı§tır. Franko 
Gcrnika, ve Lcrida şehirlerini, bun· 
ları ancak alman ve italyan tayya· 
relerine k<SkUnden tahrip ettirdik
ten sonr ele geçirebilmiştir. 

Fakat bu vakıa karşısında öteki 
milletler ne yapıyorlar? lnglllı hU
kUmetinin, işçi parti i uzuvlarının 
kendi ini teşvik etmekten geri dur
mamış oldu u bir te ebbUıe glrı~e
ceği umulabilirdi. F kat o, ikl ıs· 

panyol taraf, arasında müsavi su
rette taksim edilmiş bir iki protes
to ile iktifa etti. 30 mayısta, avam 
kamarasında, hava bombardımanla· 
rınm tahdidi hususundaki avam kıı 
marasınm müttehid arzusuna filı 
bir kıymet vermek için ne yapmayı 

tasavvur ettiği kendisine soruldugu 
zaman, B. Çemberlayn, diğer hüki.ı
metlere ''Natamam ve iyi düşünül
memiş" tekliflerde bulunmanın 
faydaıtız olacagı cevabını •erdi. Bu· 
nunla beraber, dört ay önce B. E
den, hükümetin, diğer hükümetier
le görüşmek arzusiyle hava honı
bardımanları mescltsini tetkik etti· 
ğini haber vermişti. Bu kadar mü
him bir mesele karşısında, milyon
larca sivilin hayatı mcvzuubahs o
lurken, daha süratli bir cevap ümi t 
etmenın hakkımız olduğunu sanı

rız. 

Ve hakikaten, eğer ingiliz hüku
meti daha samimi olmuş olsaydı, bl! 
anlaşma şimdiden yapılmış bulu
nurdu. İngiliz hükümetinin Nyon'
da gôstermi§ olduğu seri faaliyeti 
ve bu hareketin ani tesirleri hatıı a 
getirilsin. Halbuki, harekete geçe
cek yerde, hükümet, hatta hava 
bombardımanları hususunda da, 
"bir bitaraflık durumu" denen tav
rı muhafaza etmekte inat diyor. 
Bununla beraber ispanyol hükume
tinin, hatta askeri vaziyetinin za
rarına olsa bile ,sivil halkı himaye 
etmek için gösterdi i ihtimamı el
bette ki bilmemezlikten gelemez. 
Bu aynı hUkUmetin misliyle muka
bele politikası takip etmeyi reddet
tiği de mcçhulU değildir. 

B. Çcmbcrlayn'in kuru sıkıları 
iapanyol hilkUmetini ilmıdsizlige 
dUgUrUrken tisilerin vnhşiliklcrıııi 
teşvik ediyor. Vaziyet bu fekildc 
devam ederse, ispanyol hUkUmcti· 
nin sabrı tlikenmesi ve onun da ay
nı şekilde mukabelelere ge~mcsi i· 
çin uzun zaman bekJcnmiyecektir 
Uzak şark'ta, şimdiye kadar çinll
ler tarafından mukabele yapılmadı. 
Çinliler, japon toprakları UstUne, 
bomba yerine matbu beyannameler 
yUkleml§ tayyareler göndermekle 
iktifa ettiler. Fakat Çin de, aynı •e
kil de mukabele etmekte gecikeml!z. 

B u hfidiseler, ne kadar kor
kunç ol alnr dn, henUz z.ıı. 

maniyken harekete ge~mediğimiz 

takdirde bizi bekliyen şeylerin an
cak bir mukaddimesidir. Harp, 
şımdilik, biri Avrupa"da, öteki Af
rika'da, üçüncüsü de Uzak Şark.ta 
bulunan iic; memlekete inhisar et· 
mektedir. Bir dünya harbı patlarsa, 
her Avrupa şehrinin Barselona'nın 
bugün gördüğü muamelenin aym
na tabi olduğunu göreceğiz. Ve hal 
daha müthiş olacaktır: Alman ve i· 
talyan hava kuvetlerinin 1spanya'
da yalnız bir kısmr kullanılıyor, 

halbuki harp halinde bütün kuvel· 
ler harekete geçecektir. Vatanda!j· 
! arımız ı Çin ve ispanyol sivit hal
kının akibetinden muhafaza etmek 
istiyorsak acele etmeliyiz! 

Bu devamlı tahrip tehlikesi kar
şısında, demokratik veya totahtcr 
bütün devletleri mütezayit bir en
dişe almaktadır. Devlet adamları , 
sözleri}lin telkin ettiği emniyete 
rağmen, bir umumi harbın neticele

rinden korkmaktadırlar ve hava 
bombardımanlarına karşı azimli bir 
teşebbüsün her tarafta akisler bu-

lacağını sanıyorum. 

Bu metodları kullanacak bir dev
letin, kim olur&a olsun, kanun dışı 
addedilecegi teklif edilmekle i~e 

başlansaydı, bir dünya anlaşmasr 

akdedilebilirdi. 

Bu anlaşma tahakkuk edebilir 
mi? Sanryorum. Sivil halka karşı 
bu merhametsiz tecavüzleri duı dur
manın mUmkUn olduğuna eminim. 
Bitaraf memleketler mütecavize 
tayyareleri için IUzumlu benzini te· 
min ediyorlar. Sivil halka karşı 

bombardımanlar durdurulmadıgı 

takdirde bu satı ı menetmek tehdi
dinin, katf bir tesiri olacaktır. 

B. Çcmbcrlayn, hUsnUniyet hi
bi .olsaydı, bu hUcumlar durdurul
madığı takdirde; ispanyol hUkUme
tine deniz yoliyle silfth verilmesine 
mil ande edeceğini öyliyebllfr<li. 
Hiç şUphe yok ki, bu tehdidin ne
ticesi ant olurdu. İngiltere, Frnnsa 
ve birlefik devletler, kendisiyle 
her tUrlU ticareti kestikleri takdır
dc, Japonya'da Çin ıivll halkına te
cavüz etmekte devam edemezdi. 

Çok geç kalınmamaısı için hareke
te geçmenin ancak zamanıdır. 

kaya kadar endişeliydim. Fikrinizi Doktor: re kndnr yUksekllkte bir kaidenin üs-
d gı§tlrmcnlzden korkuyordum ... . Fa· - ifte, bu da bitti, dedi. Şimdi iş tUnde kalın cnmdnn bir nevi çifte ta-
k t kararınızdan dolayı pıınmn olmı· başına gıocDuırı.z. but yerle\itirllmişti. 
y.ııcaksınu:. .Hahscden geçtiler. Sele ten korkuyla: 

Rl:lne'yi bUroıunun önUnc oturttu. Etendısının yanında yUrlıyen Se· - Bizi bunun ıçınc mi tıkacaklar? 
- Her tilrlU gUçlUkleri önlemek l- lesten· Diye ordu. 

çin şu senedi elinizle kopyc etıncııi- - H va gUzel, dedi. Röne omuz ıilkıtl. Cevap veren dok-
zi ve imzalamanızı rıca edıyoı um, de· - .liur unu gorunen manzara ne tor 'l rundl oldu. 

Rer giln, ikisi de Sen Klu'y~ gidi· ötüyor, ve ağaçların, tatlt ve ı~ık1t bir di. hoş. - Slzi temın ederim ki orada çok 
)'orlar ve doktor Trundl onları dik· ye§İl renkte olan taze yaprakları, ta- Uzattığı kAğıdda tunlar yazılıydı: - Pek hoş. rahat edeceksiniz. 
katli bir muayeneden geçiriyordu. biate bir bayram m.ıınzarnsı veriyor- Aşağıda ımzssı bulutt"1n, ben Röna - Yüz scııc sonra bunlar cab ne Onlara beyaz yünden iki bUyiık 
Her ikisini de tarnamen ve formunda du. La 'J'tıynd, zihncı1 ve bcdc.mın tamıı- hale girecek? penyu r gösterdi. 
bulmuştu. Selcsten'in çektiği mide İki adamın yanlarında hiç Gir ha· miyl sıhtıtte olarak, l..."Cndl arzumla - Ne bileyim, Sclesten'im. ı-· kat _ LUtien elbiselerinizi çıkarıp 
rahatsızlığı programın tahakku'kuna ğaj yoktu. doktor Cck Trundl'c gcldiğimı ve biz bUtun ~gda larımızdan ustiın bir bunları giyiniz. 
kargı bir engel teşkil etmiyordu. Selcsten: bugUndcn ltib ren yüı sene mUddetlc mazharıyete malıkiı. ~UnkU yUz sene Onlar soyunurlarken Trundl son 

_ Fakat, demişti, bu kadar uzun bir beni uyutmasını ihtiyarımla ke-ndisin- sonrasını örecegız. defa Uetlerıni, muayene ediyordu. 
Amerikalı: yolculug·a eşyasız rıkılmaz. Mös" ı den istedi,; imi b"yan cderı'm. Bu hs- U ak: ç · ~ b' ç ~ J 6 " ııtc tabı!tun şeffaf cidarları üzerin-
- Bilakis diyordu, tam ır or u ' valizini hazırlamamı istemez mi? rekctimin bütDn mcsuliyctini iizcrimc - hver uyanırsak, dirye ta hih et- d k ' 

1 
iyi de b e adranlar, muhtelif 9ckildc kutu-

ebıer ahvalde bu hasta ıga en • Röne e-ülerek sormuştu: aldığımı ve bunun neticeleri hakkınd ti. lar, borular ve elektrik telleri tesblt 
vadır, diyordu. - Neye yarar? 1927 modası elbise- 8ervlc şahsım, gc.rcksc vcl'(Jscm nıımı- - Tabii .... Fn.kat neden uy nnuya- edilmigti. 

Fakat Selesten yüzUnü buru turu • }erimiz yüz sene sonra pek gülUnç o· na her hangi bir 1:/kayct ve ltirazd11 cakmtRız s ı ö ı · i ., ., e e ten g z erın ondan ayıramı-
yordu. Dişleri arasından: lacaktır, bir kolonya şişesi ise, tama- bulunmıyn.c ğımı tsahhUt ederim. Selcstcn hiç cevap vermedı, fakat yordu. 

- Bilirim, ölüın de bUtUn hastalık· miyle buhara kalbolmak için k!!i za· Paris'to, a, mayıs bin dokuz yilz t vrı, cf edialnin itimadını paylaşma· Emniyetsiz bir se le: 
ların devasıdır. Ama öteki dUnyada a- man bulacaktır. yirmi yedide imzsl nmıştı . dıgını açıkça gösteriyordu. Muhtelit - C nımızı acıtmıyacak mısınız ? 
cısız kalmaktansa hasta midemle ya- Kendilerini çalışma odasında bek- Röne bunu metin bir elle kopya et- renkte leylakların tUveyçlerini genıg Diye sordu. 
şamayı tercih ederim. f liycn Trundl, onları pek samimi bir ti ve imzaladı ve gUlUmııly rek yağa açtıJdarı bir tarhın önUnde durdu. - Yok canım, hiç bir şeyin farkın-
Yavaş yavaş. alimin teklifi etra m· surette karşıladı. kalktı. DU§Unceli bir tavırla: da olmıyacaksınız. His etmiyeceginiz 

da kopan gUrUltüler sUkOnet bulmuş· -Demek karauınız kat!? Diye sor- 5 1 B h f"f b' d d 
tu. Dı'plomatik ihtilatlar, sonra bUyU.k t e esten bir snniye tcreddUt etti, - u çiçekler ne gUzel, dedi. a ıı ır iğne en sonra yntagınız ay-

ikk 
t muş u. Rö.ne'yc, sonra da Trundl'e baktı. Rönc: ınışmız gi1'l uyuyacaksınız. 

bi h · t'n u1umU halkın d a ı· Ro··nc mahzun bı'r tavırla: S ı k ı bl 1 r şa sıye 1 u - Bunları yazmama mutlaka tuzum - YUz ene sonra da çiçek bulur• e esten 61 ıntı ı r tavır 8 : 
ni \!zerine çekmişti. Ve gazeteler ar· - Daima, dedi. ? n· d d' - Ben iğneleri sevmem, dedi. 
tık bu ı'c:ıtcn bahsetmez olmuşlard .. 1. t.~- vaRr o·r:ınıc: ıyc sordu. sun, e ı. Şimdi gel ... 

T R Selcsten cevap vermedi, fakat, iste- Lti.boratuvarın eşiğinde, geriye Röne alay ederekı: 
te bu sıralarda. 3 mayıs 1927 günu, o- miyerekmif gibi, bir tasvip iş reti E ne, ardında Selesten olduğu halde, - lzem3ir, dedi. Meğe-r ki fikrini döndü, bir bakışta bahçenin ağaçları- -Her halde mide ağrılarından da-
'Pundl'in bahçesini örten demir l'ar· yaptı. değiştirmiş .,}asın. nı, koruluk tepeleri ,temiz göğü ku- ha az can acıtır, dedi. 
maklrkıtan geçmişti. Doktqr sırtından bUyUk bir yUk - Öyleyse.... cakladı. Sonra içeri girdi. Selesten o- - Fakat aksine de bu sabah midem 

Ekmeğini alnının 

teriyle kazanacaksın 
Bir fotoğrafi: Kendi gibi neşeli 

gençlerden mürekkep bir grupun o. 
muzlnrında bir genç kız, etrafma 
tebessüm ve &elam dağıtıyor. Bu ac. 
ne resimde, Roma büyük rnükô.fatını 
matmnzcl Lavantür kazanmı§tır. 
Roma büyük müknfatr, franaız ede • 
biyatı okuyucularının aklına H. 
Bernştay'ın " Çıplak kadın" ını, 
yahut A. Dode'nin "Safo'' sunu getir. 
memek kabil midir? Paris'in sanat 
muhiti ... H. Mürje'nin meşhur ronin
nını okudunuz, yahut Lconkavallo'
nun ond n iktibas ettiği La Bohem 
operasını seyrettinizac bu muhit 
gözler.iniz önünde derhal tecessüm 
eder: Sanki yalnız güne§li J)ava, bil. 
lür gibi su, aşk ve sanatJ yaııyan 
;kayıtsız bir muhit •... 

Fakat Bayan Lnvnntür'e Roma 
büyük mükafatını, yani yedi tepe ü
zerine kurulmuş olan Mec/İ•İsler vil. 
laısında, devlet hesabına, dört sene 
kalıp Roma'nın yüzlerce yıllık sanat 
servetinden faydalanmak imkanını 
kazandıran tablosunun mevzuu "ek
meğini alnının teriyle kazanacak • 
sın,, idi; lncil'in me~hur vecizelerin. 
den biri. ... 

Zamanların hakikaten değipniş 

olduğunn innnmıık lazımdır: 1938 
de, Venüs kadar güzel bir p riııli 
kız, Roma büyük mükafatını bu 
müthiş emirden ilham alarak yarat
tığı aahat eseriyle kazanmak mukacL 
dermiıl Dört sene Mikel Ancelo, 
Leonardo da Vinçi, kntedrnller, &a. 

raylar, müzeler, etsiz bir snnat mu
hiti, ve sonra, zihinde daima ıu ih. 
tar: "Ekmeğini alnının teriyle kn:r. • 
nacaksınl'' imdi, bu, dünynmız ka
dar eaki bir müt arifcdir. insanlar 
38 de, 938 de veyn 1938 de olduğu 
gibi milô.ttan ev 1 38, 938 veya 1938 
de ve ondan binlerce sene evel de 
ekmeklerini döktükleri terler ve 
kıttıkları kanlar pnhaaınn kaznn. 
mııl rdır; bundan aonra da ynı 
zahmetli yolun yolcu&u olac klar
dır. 

Şay t etrafınızdn, dahıı kolay 
yollnrı a çrniı kumnzlnr görüyoraa • 
nız muvaffakiyetlcrinc innnmayınız. 
Çekirge üç veyn b ş defa sıçrar, ve 
yalancının mumu yatsıya kadar yn • 
nar. Muvaffakiyctin tek amili liya
knt, liyakatin tek ıarh çalıımak, yo. 
rulmak, alın teri dökmektir. Güzel 
sanatlara, devlet dairelerinden her. 
hangi birine, maarife, orduya, ser
best mesleklere, endü&triyc, veya ti. 
carete mensupsunuz. Yahut bunfnr. 
dan birine hnzırlnnan, kndın veya 
er.kek, bir gençsiniz, iyice aklınıza 
yerle§tİreccksinİ2: ki insan ekmeğini 
alnının teriyle kaz.anır. Buna gôre 
çnlııacak, buna göre zeknnı:ıı, ahla
kınızı, bed ninlzi kullanacaksınız; 
tnrlnda ,m sn baıında, maden kuyu. 
aundıı veya makine önünde ... - N. 
Baydar 

Kapalı ~ar~ınm tamiri geri 
kuldı 

İı;tanbul, 13 (Telefonla) - Kopalı 
çar ı ile Mısır çcır uıının yollarının ve 
catrlarmın tamir ettirilmesi kararlaş
tırılmış ve hu hususta bir proje yapıl
mış idi. Bu ay içinde tatbik edilmesi 
knrarlaşan bu projenin tatbiki bUdce 
darlığı dolayıslyle gelecek yıla bırnkıl
mı tır. 

Röne haı:ırJanmıştı. 

- Hı\}'di, Scle&t n, dedi. Tekrar el· 
biselerini giy. Ben uyuyuncıya kadar 
istersen burada kal, sonra git. Zıtman 
zaman beni ziyarete gelimin. 

Sclesten cesaretini topladı. 
- Hayır, dedi. Sizin mumya hali

ne geldiginiıi görmiye tah mınül 
edemem. Sizinle birlikte kalmayı ter
cih ederim. 

Sonra birden alnına vurarak: 
- Tüh, dedi, havagazı aatinin 

mu luğunu kapamayı unuttum. Eve 
dönsem iy i olmaz mı ? Hemen döner
dim ... 

Trundl : 
- Bu işi ben deruhte ediyorum, de

di. Mü te r ih olunuz. Harikulade biı 
seyahat yapacağınızı, bütün kaygıla .. 
rınızı unutacagmızı ve y eni bir diJn .. 
yada uyanacagınızı dü~ünün. Mü .. 
kemmel bir talihimiz var. 

Röne elini sıkarak: 
- Orövunr, d~di. Yüz sene sonra, 

yani yarın görüşürüz. Çünkiı zaman 
biz hiç farkında olmadan geçecektir. 

Ve cam kutunun içinde hazırlan
mış ,n teyc uzandı. 
Sadık u k: 
- Evela beni uyutmanızı istiyo

rum, dedi. Bu suretle mösyöden cvel 
uyanırım ve ona hizmet etmiye hazır 
bulıunurum. 

Trundl: 
G

. kalkmrş gibi genicı bir nefes aldı. Ve oturarak. hazırlanmış f.ormulii, nu takilp ediyordu. ağrımıyor. Bir sancı gelmesini bekle· l 
O ün hava mükemmeldi. uneo; _İtiraf ederi~ ki, dedi, son daki tereddiitler geçirerekl kopya etti. Büyük salonun ortasında, bir met- sek sanki daha iyi olmaz mı? fSonu var) 

----~----~,c---~--------~_!___--------------~~--------_J 



1 KÜTAHYA MEKTUBU 1 

ini Halt Maden 
Cttnıhuriyet Kütahya'ya yeni 

• 

ve çok faydalı bir mahsul 
daha kazandırdı : Pancar •• 
Kütahya 

verimli 
muhitinin en çahskan ve 

biridir merkezlerinden 
Küta~~a ( Huı~ıi) - Kü~~a! ~ emtreden 2500 metreye 

kadar yuluelen bır yayla muhıtıdır. lçınden aekiz çay seçer. Dai
lann 240000 hektarı ormanlarla ıüılüdür. Senelik yağıf metre
murabbama 400 • 450 kilogramdır. Sıcaklık derecesi sıfır üıtü 
39 la ııfır alb 24 aruında deiitir. 

350.000 e vara nüfusunun yüz. 
de aelueni çiftçidir. Kuzey böl
ıesinde biralık arpalann en ,ne
fiaini, meyvelerin çeıitliıini ye
tİflİren Kütahya'nın Gediz ve 
Emet böl1relerinde meyvecilik de 
aon yıllarda hayli ilerlemittir. 

Merkez ve Gedizin, ıenelik, istih-
1alleri yUz binlerle kiloya varan vit
neleriyle merkezin kirazları batka 
muhitlere nasip olmıyan cazibe ve hu
ıusiyetlerle doludur. Bu ciheti göz 
inüne alan Ziraat Vekileti Kütahya 
tehrinde bir viıne fidanlığı kurdu. 

Haymncılık 
Hayvancılık için çok müsait genit 

meralara malik olan Kütahya'da harp
lar sonunda 270 bine kadar düten 
hayvan sayısı bugün bir milyonu geç
mittir. Bunun yarısından fazlaamı ko 
yun, tiftik ve kıl keçileri tetkil eder. 
Viliyet merkez kazası dünyanın en 
ince ve yüksek kalite tiftiklerini ye
dftirmekle tanınmıttır. 

Villyet, hayvan sağlığı ve ıalih ba
k11nmdan alınması gereken tedbirle
re bilyilk önem veriyor. Her yıl 
100000 ne yaklapn hayvan Rfı yapılı
JOl', at cinaleri ıalih edili)'Or. 

Pancar 
Cumhuriyet bu viliyete de yeni bir 

..Uul ve yeni bir ziraat nevi ka
sandırdı. Pancar.. Upk ve !!'Jl1d~lr 
teker fabrikaları ihtiyaçlarınm mü -
ilim bir kllmmı bu viliyetten temin 
ediyor ve pancar istihsali bur yıllar 
100 bin tonu qıyor. Randıman itiba
riyle yüzde 18 den qağı düpiyen 
ve yüzde 23 e kadar yükselen pancar
Jarımula çiftçinin keaeaine her yıl 
bir milyon liraya yakın para giriyor 
Bu maddi Jı:lrından batka zirai terak
Jdyata da Amil oluyor. 

Tohum 
Ziraat Vekaleti bazı nahiyelere se

lektörler verdi. Köylümüz bundan 
çok faydalanıyor. Her nahiye merke
siıle bir selektör verilmesi arzuya de
ler. 

Harplardan sonra mahvolan balcı
bir • mmtakalarmda - diriltmek için 
•lllyet fidanbğmdan her sene yüz 
binlerle amerikan ama çubuiu dağı
tılıyor. 

Bayındırlık itleri 
Biltiin villyette devletin yaratıcı 

baymdırlık faaliyetiyle muvazi yürü
yen bir yapı hızı var. Dün ma mer
kezlerine bile muntazam yolu olmı. 
yan villyette bucUn nahiyelere ve 

'kBylere varmcıya kadar her yere, her 
mnaimde, her türlü naıta ile gidip 
plmek imklnı hazırlanmIJtır. 

iki yıl enl güiel bir pe ile Kü
tahya • Gediz • Upk yoluna bağla -
nan Emet kazamız bugün 34 K. met
relik bir yolla Kütahya • Balıkesir 
demiryolunıt ba lanıvor. Kütahya 
Alayunt, Simav - Demirci, Upk -
Çivril, Tavpnlı - Domaniç yollarmın 
bitirilmesine hararetle çalıtılıyor. 
ber yerde ahpp köprü ve menfezler 
betona çevriliyor. 

Selıir H kasabalar araaında 
yollar 

Kütahya, Upk, Simav, Tavpnh ta
mamen elektrikle aydınlatılıyor. Kü
tahya tehri ile Karahallı nahiye mer
kezi ııhl n temiz auya Jıtavuıtu. U
pk'nı su tesisatı derdesttir. Diler 
merkezler, bu ite ön pllnda yer ayır
mıttır. Kütahya ile beraber bet ilçe 
merkezinde fenni mezbahalar vücuda 
ptirildL 

Kütahya'da tehir içindeki yollar 
pm-Jı:eye çevriliyor, yeni açılan mey· 
dan ve caddeler çevresinde husuai n 
resmi bir yapı faaliyeti var. 

Şehri istasyona bağhyan 22 metre 
1reni11iğindeld bulvar yanında ve ye
ni yapılan modern hastahane kartı -
unda tehrin yarınki ihtiyaçla~ına gö· 
re bir stadyum inşutma baflandı. U
pk ıtadyomu yıldan yıla tekemmül 
ettirilmektedir. 

llerkude zahire alım 1atmımı bir 
dtizenli en eni taha1 

pazar ve çarşısı yanmda kurulmuı o
lan ıebzeciler ve kasaplar çarııları ve 
hal, temiz hazırlanan, temi.ı tqınan 
g da maddelerinin toptan ve peraken
de aatıılarmı da aıhf prtlar altına al
dı. Yeni bir hayvan pazarı kuruluyor. 

Geçen sene yapılan birinci ilkokul 
kurağı çevresi açılıyor. Bulvarın ıeh
re birlettiği yerdeki meydan tanzim 
olunuyor ve parkeleniyor, yeni ihti
yaçlara göre yeni evler inta ediliyor. 

Köyler 
Köylerde köy kanunu tatbikatı ve 

kalkınma hareketleri yakından takip 
edilmektedir. Köylerin ve köy evle
~nin 11hi mahzurlarının iz'a.leıi, köye 
ıçecek su getirilmesi, ıokaklar, mey
danlar açılması, buralara kaldırım dö
tenmesi gibi hayati ve medeni ihtiyaç
lar birer birer ele alınıyor. 

Kurulacak yeni yapılar 
Geçen yıllar içinde merkez ve kaza

larda kurulan yapılara bu yıl yenile
ri ekleniyor. Bir milyona yaklapn 
vilayet ve üç yüz bin lirayı bulan be
lediyeler bUdcelerinden yeni imar ha
reketleri için yeni imklnlar hazırla-

nıyor. 

Bu arada Kütahya, Upk ve Tav
tanlı yeniden ve modern birer mek
tep binasına kavupcak, muhaaebei 
hususiye, nafıa, matbaa için binalar 
yapılacak, bulvar kenarında bir vali 
konalı ve kazalarım'lzda kaymakam 
evleri kurulacak, kaza dispanserleri
nin daha verimli bir hale gelmesi te
min edilecektir. 

Çinicilik, halıcılık, 
madenler 

Tarihin bir çini tehri olarak tanı
dığı Kütahya'dır bu sanat geçmiı yıl
lar içinde Türkiye'nin tezyini ve top
rak avani ihtiyaçlarını büyük ölçüde 
kartıladığı gibi bugün de iç ve dıt 
pazarlarda hayli revaç bulmuı olan 
mamulleriyle oldukça mühim bir ik
tıaadı varlık olarak yafBtılmaktadır. 

Viliyetin merkez, Upk, Simav böl
gelerinde eski ve yaydmıı bir sanat 
olarak yaııyan halıcılık buhranlara 
rağmen bugün kıımen mevcudiyetini 
idame etmektedir. 

Kütahya villyeti, Türkiye'nin en 

RE 

Mersin'de akıam 

Hayırmz evlat! 

20 kuruı için babasını 
ve kardeıini yaraladı 

Mersin plôjınd 
Guiantep, (Huawıi) - Şe.luimi.ıin 

Türkteyze mahalleainde oturan ka
•p .Makaud oğlu Mehmed mçten de
necek bir sebeb yüzünden babasını ve 
karde9ini yaralamı9tır. 

Yaralamaya sebeb 9udur: Mehme
din kardeti Durdu'dan yirmi kuruta
lacağı vardır. İ•ter, fakat Durdu ver
mez. Bunun üzerine kavgaya tutu-
9urlar. Babaları iki kardet aruında
ki hem de yirmi kurut gibi pek buit 
bir sebeh yüzünden çıkan bu kavgayı 
önlemek ve çocuklarını barıftırmak 
iater; aralarına girer. Me-hmed baba
sının bu müdahale.ine kızar ve betin
den kamasını çıkardığı gibi babasının 
ve kardetinin üzerine saldırır,· birkaç 
hamlede ikisini de yaralar. 
Hayırsız evlid vakadan sonra kaç

mak iıtemif, fakat derhal yakalana· 
rak polise verilmi9tir. 

UJak'ta nümune 
köyü kuruluyor 

U pk, 13 a.a. - U f8k halkevinin 
köycüler ıubeai, bu yıl köy kanunu
nun tamamiyle tatbik edileceği bir nu
mune köyü hazırlamaktadır. Nümune 
köyü için Bozkuı köyU seçilmiıtir. 

Bu klSyiln nüfwıu ve hayvanat sayı
mı ile köy te1kilitı teıbit edilmiye bq
lanmııtır. 

On köyde daha böylece tatbikat ya
pılacak ve bu köyler de diğerlerine nu
mune olacaktır. 

Villyet, nümune köylerinin kurul
ma itine tahaiaat ile yardımda buluna- • 
caktır. 

.,, 

zengin ve mütenevvi maden hazine
leriyle doludur. Yılda S0-60 bin ton 
ihracat yapılan krom ile bazı ocakları 
itletilen ve kalori mikdarlarr 3200 ile 
7200 arasında değiıen eamer kömür 
ve linyitleri bu arada batta sayılmaya 
değer kıymet ve kemiyettedir. Bun
lardan başka civa, antimuvan, mağ

nezit, demir, bakır, simli kurtun gibi 
kıymetli maden zuhuratına her yer
de tesadüf edilmektedir. 

Menin, (Huauıt) - Fevkalde aı- • 
caklarrn hüküm sürdüiü bu aylarda 
Mersin plajı hergiln dolup bofalıyor. 
Plij, yalnız denize girenler için de· 
iil, etlenmek, bot ftkit pçirmek ve 
dinlenmek için yer arıyanlar da pllj· 
dan daha iyisini bulamıyorlar. 

Burada daima eaen tatlı ve ferah· 
landırıcı bir rüqir vardır. Yıldan yı· 
la daha ziyade tekimül ederek, cenub 
uhillerimizin en pel plljı haline 
gelen Mersin plijı, samimi toplantı

lara sahne olmaaı itibariyle aynca bir 
hususiyet tqır. 

GCSnderdiiim resimlerden b, ir_i de-. f ,.öb.ü.r.ü. de ~en!•d.en son~a kurulan 
ni .. in tadını ,,.,.ı-......... ı..:. '--• ... _ _ .. 

yıllık ithallt ve 
ihracab 

İzmir, (Huaual) - Ticaret odası, 
ıeçen yıl i.çinıde lzmir'e giren ve çı
kan malların bir iatatiatiıini vücuda 
getirmittir. 
~e mıntakuının ve yurdun en 

müıhım liman-larından biri olan h· 
mir'in ithallt ve ihracat mikdarları, 
memleket ekonomisi bakımından çok 
ümid verici bir netice göatermekte· 
dir. 
Rakamları ve nW>etleri bildiriyo-

rum: 
lsmir limanı 937 yıh ithalltı 

61.120.991 kilo ve 11.331.361 lira tut· 
maktadır. 1936 itbalitı 42.601.640 kilo 
ve 7.239.246 lira tutmu9tu. Arada 4 
milyon kilaur bin liralık. bir ithalat 
fazlalıiı vardır. 
Şimdi bu artıım sebeplerini teıtkik 

edelim: 
1937 yılı ithalltmda yekanu kabar

tan maddeleri pamuk ~lik, pamuk 
mensucat ve huauaiyle makineler tet
kil etmektedir. 

1936 da 596.883 liralık pamuk iplik 
ithalltına mukabil 937 de 1 milyon 

, 44.445 liralık itıballt yapılmıttır. 

1.141.402 liralık p1111uk meneucat it
halltJ 1937 de 2.251.156 lira tutmut

I tur. 1937 yılı makine ithalltında. bir 
1 misli artma vardır. 1.006.386 Hra tu

tan 1936 makine ithalltı 1937 de 2 
milyon 804.011 liraya balıi olmU§tur. 
Diğer maddelerde kayda deindye

cek ~adar az bir değitikl1k vardır. 

İthalatı artan maddeler hep Hnayie 
aid makine alit, edevat, boyalardır. 

hhallt devlet üzerine tetkik edi
lirse görülür ki. Almanya 936 da ol
duğu gibi 1937 de de batta gelmekte· 
dir. Almanya~dan yapılan ithallt 3 
milyon 664.848 liradır. 1936 da Al· 
manya'nm itbal&tı 2.512.431 lira tut· 
muttu. 

Arada bir milyon küaur bin l'irahk 
fark vardır. hhalltta ikincj derece a
lan Amerika da 937 de ithalltını 936 
ya nazaran artırmıttır. 1936 da 770 bin 
666 liralık mal aatmı9ken 1937 de bu 
rakamı 1.425.090 liraya çıkmııtır. 

İngiltere de bize itıhallt mikdarını 
yUJı:aek tutmuftur. 1936 ltballtı 852 
bin 242 Ura idi. 1937 iıthalltı ise 1 mil
yon 30.208 liraya çıkmJttır. lthalitını 
artıran memleketlerden biri de Rua
ya'dır. 1936 da bize 355.666 lirahk mal 
göndermiıken 1937 de 1.320.435 lira
lık i.dlaıat yapmrftır. 

Gkllli170r .ki, itbal&tı artan macl· 

rabzon'da 
kuraklık 

Trabzon, 13 a.a. - Sıcak ve 
olanca fİddetiyle devam ediyor. 
aydır yağmur yağmadıpdan 
sil rençber büyük bir zorluk 
dir. Bu yıl mısır tarlalan yan y 
eldlmemit ekilenler de verimsiz 
mıttır. Bu sene dörtte bir dereceeiııM 
olan fındık mahıulü de kuraktan 
yer dökUlmektedir. 938 tfmdık re 
temiz 100 bin kantar tahmin edildlll 
tedir. Fmdıklanmınn satıı itleri 
ufrqmak üzere tehrimbde bir fm 
aabf kooperatifi kurulmUftur. 

Merain, (Hususi) - Mersin ka)' 
çıtarı avdan 11bık ÇQk ne,eli 
ler. Onları nete lendir en. ele ı 
di.Jı:leri deniz kaplumbağalarıdır. 
ain körfezinde çok teaadüf edilell 
hayvanlar bilhuaa Mısır'a ihraç 
nur ve balıkçılar için çok kazançlı 
ittir. Deniz kaplumbağalarının 
ziyade kanından istifade edUir; 
ÇQk iliçların terkibine girer. Bu 
lumbağaların 50 kiloya kadar ol 
ıörUlUr. Gönderdiğim resim 
cek bir kaplumbajayı göateriyOI'• 

deler bu memleketlerden ge 
Almanyt'dan yapılan ithaltıtnl 
men hepei aanaJ'iimize aid olaA 
kinelerdir. 



---~----

Zenci Boksor Joe Luis 
Smeling'i nasll nakavt elli! 
Meşhur zenci bokısör Joc Lui ~in Alman boksörii Şnwling'i 22 haziranda 

Nevyork'ta nasd ilk ravundda yere serip nakavt ettiğini radyodan alarak ay
nen yazmıştık. Bu mühim maça dair Nevyork'tan son gelen resimleri ele bugün 
koyuyoruz. Bu resimlerde maçın en enleresan safhalarını göreceksiniz. 

1 ktısat veki 1 i Zonguldak' ta 

büyük tezahürle karşı landı 

B. Şakir Kesebir kömür 
havzasında tetkik yapıyor 

::ri~ii~g~ ;I~s;;~~~E~:;:: r.::~::~::~::~::~::~::::::::::::ı 
menıubini tarafından büyük bir say- ( H A V A S E F E R L E R 1 ) 
gı ile selamlanmıılardır. Bund~n Ankara. lıtanbul araunda 
sonra Şakir Keaebir, Parti merkezı~ 
ni ziyaret etmiı, burada Partinin fa
aliyeti hakkında verilen ehemiyetli 
izahatı dinlemi,tir. Müteakiben Be
lediye dairesi ziyaret edilmiştir. Be
lediye Reisi, lktiıad Vekilimize şeh
rin imarı ve ıu itleri hakkında mü
him malUmat vermiftir. Bu meyanda 
su itinin 104 bin liraya ihale edildi
ğini, hal binası in,aaı için faaliyete 
geçildiğini ve kanalizasyon itleriyle 
büdced~ki imki.n dahilinde uğraşıl
dığını izah etmittir. 

pazardan maada her rün : 
Yeıilkoyden hareket 
Anlı:aradan hareket 

Ankara dan 
cumarteıi günleri 

8.30 
8.30 

16.00 

Nöbetçi Eczanele1' 
Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pa:zarteıı : Ege ve Çankaya 
Salı : Sebat ve Yenışehır • 
Çarşamb:ı : lıtanbul eczaneıı 
Perıembe : Merkez .. 
Cuma : Ankara " 
Cumarteaı : Yenı ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENi 
StNEMALAR 

Seanı saatten 

Alman oldukça afallamıı bir vaziyette 

lktiaad Vekilimiz belediyeyi ziya
retten sonra Maden çavuf tatbikat 
mektebini ve onun yanındaki İktısat 
Vekaleti kimya liboratuvacını ziya
ret etmi,tir. Bu ziyareti mütcakib 
Sıhiye Vekaleti Nümune. ~astane~i 
ile amele birliği hastanesını gezmıı; 
ve bütün mlieneselerdeki faaliyet 
mevzulariyle ;yrı ayn alak:ıdar ol 

muştur. 

YENl 
Her ıı:nn 

HALK 

Çünkü ıimdi ambın bir yumruğu ile yere yuvarlanmıı kaburgaıının iki 
parçaaı kırılmı§ vasiyetıedir. Şmeling artık yerde 11rt üıtü yatıyor ve olDuğu 
yerde ı:stırab içinde kıvranıyor, Ayağa kalkmmına imklin yok gibi. 

Vekilimiz ve refakatindeki zevat 
bu gün -.aat 11 e kadar iıt~rahat ~de
cek müteakiben rıhtım teıısatr zıya-

ret edilecektir. -
Mukavemetin 

• 
yenı unsuru 
( Baıı ı. ıncı sayfada) 

hava müdafaa toplariyle mütearrız 
tayyarelerden aiır cizyeler almayı 
öjrenmitl.-dir .,. 

30 mart 1937 tarihli bir Yunay
ted Pr•• telgrafı ela Maclrit hava 
bombarcbmanlan hakkmcla ıunu 
bilc:liriyorclu: "Frankiat hava kuvet.. 
leri büyük maclcli sararlar vermif, 
birçok iaaanlan öldürmiit olmakla 
b•aber livtl halkın sünliik menale. 
sini bile ihlal eclememitlerclir. Hü
küınet müdafaayı tetki\atlandırdı.. 

14.45 
16.45 
18.45 

YENi 

13 
14.45 
~6.45 
18 45 

YENİ 

11 
13 
14.45 
16.4S 
18.4S 

Cumartesi &ünlen 

Puar pnlerl 

G~eleri uat 21 de 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

ıs 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
ıs 

14.30 
16.30 
18.30 

L ü z •.a m 1 u T e l e f on 
Numaraları 

Yan&1n ihbarı: (1521). - Telefon. m&ra
caat ıehir: (1023·1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). Elektrık ve Ha•~ 
Arıza Memurlugu: (1846). - M~Jeri 
Şehir Anban: (3705). - Takı ı Te
lefon numaralan: Zincirli cami el•~: 
(2645, 1050. 1196). - Samanpazan can• 
n: (2806, 3259). - Veniıehir, HaYUZba· 
şı Bizim takıi: (2323) - HaYUZbap: 
GUvcn tani ı (3848): Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı caddesi. Uluı takıı: (1291). 

Otobüslerin ilk •• •o• 
Seferleri 

Ulu il. dan K. dere'1e 

Sabah Allpm 
İlk Son 
ıefer sefer -6.4S 23.00 

f.15 IUO 
Şmelinı artık iplere takılmıı clbldlr 

tmclaa beri sündüs bombardıman • 
lan fil• durmat. sece bomb-nl•· 
manian iM ukeri baknnd•D bir fay

IC. dere'den Ulu M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 ıs.o• 

Şmeli.n.,ll bepude bir P7fel Atfediyor 

Neıekim bu vasiyeti Şmelin.g'in hakf!mi de gayet açık bir ıurette görmüı ol
malı ki elinden havluyu atıyor. Bu, reamen mağlubiyeti kabul etmek demek
tir. Şmeling naka"t olmUftur. 

Sivas • Erzurum 
demlryolu 

Kemah' a yaklaıtı 
E . ..... 13 (Huauıi muhabiri~iz 

rzııı ..... , d mır-
bild. . ) _ Sıvas • Erzurum e 

ırıyor . . d aın 
yolu hattımızın inta faalıyetı e~ 
etmekte ve ray döıenmeıi •.üratle ıler
lemektedir. Ray döıenmeıı A Ç~ltı vl~ 
Atma boğazları gibi fevkalade ~:ıza . 
kısımları qmıt ve Erzincan. vılaye!: 
düiline girmiıtir. Ray ferııyatı ~ 
mah'a 38 kilometrelik bir mesafeye ~
dar ulaunııtır. Bu ıuretle ra! ferıı· 

:r- da ·· ··ncu umu-
)'atı prk mıntıkamız . ':1çu Er-
mt müfettitlik merkezımız . olan -
zurum'a doğru ilerlemekt~dır. S~v:: _ 
E hattının cucnhurıyet b Y 

Mahkeme 
röportajları 
(Bap 4. anca sayfada) 

fer ldriı tek durmaz. Me:vlüdün ifa

desine ıöre der ki: 
- Mevlüd bu hakareti ıana yidire· 

meın. Hakla karıyı da 'unun şurasın

da iki erkete karıı gelmeyi ögrenıin 

haspa .. 
Mevlud de ne yapıın, ,u kadar yıl-

lık arkadqının bir tek ıözünü kııa
cak, hatırını yıkacak değil ya. Bıça
gını çeker ve ba,ta anlattığıım: gibı 
muttarid hamlelerle gidip ıelmiye 
batlar .. Sonra yakalarlar, ellerini de
mir cendere içinde muhafaza altına 
alır, kendiıini de ınalQm yere götü· 

rürler .. 
Hidiıenin ne tekilde cereyan etti-

1 ngiltere ile Japonya 
arasındaki meseleler 

Tokyo, 13 a.a. - Domei ajansının 

bildirdiğine göre, japon hariciye na
zır muavini Horinu,i ile İngiltere 
büyük elçiıi bu ıabah uzun bir mü
lakatta bulunmuşlardır. 

lyi maUlmat alan japon ıiyaai mah
fili, bu mülikatı iki memleket arasın
da ihtilaflı olan meselelerin dostça 
hallini kolaylaıtıracağı kanaatinde
dir. Ezcümle Nankin'deki İngilizlerin 
mezkur ıehre dönmelerine imkin ha
ııl olacaktır. 

Eğlence yerlerinin ucuz 
tarifeleri 

(EMBERllYI DiYOR Iİ: 
İngiliz gemilerine 
tecavüz ancak 
kasden olabilir 

(Başı J. inci sayfada) 

berlayn, Franko nezdindeki İngiliz a
janının timdilik Londra'da kalacağı
nı soylemiı ve demittir ki: 
"- İngiliz gemilerine kartı yapı -

lan taarruzların mahiyeti hakkında 
Franko hükümetinden ıorduğumuz 

suallere cevab bekliyoruz. Münferid 
vaziyette bulunan gemilere yapılan 
hücumlar ancak kaaden olabilir. Hu
susiyle ki bahis mevzuu hadiselerde 
bu gemiler tanınmıı ve buna rağmen 
Üzerlerine mitralyöz ateti açılm:ıtır.,, 

da temin ecl_.miftir.,, 
San aylarda.......-... pnel k•· 

may aubaylanndan R. ErD..t Düpüi 
ile G. Fildina Eliot t.arafmdan • .. : 
reclilen ''harp çıkeaydı" admclakı 
deierli ..-de, hava harpleriadea 
bah•da müellifler ı 

1 - Hava kuveti, yakm iatikbal 
harplerinde, muhakkak ki, ilk t.aar • 
ruz vaıltaımı tefkil edecektir; 

2 - Bu kuvet, illıı luıırelııetlerde, 
ilkin merkezlerine deiil, aakeri he
deflere taarruz eclec:ektir; 

3 - Hava kuveti, bugünkü f&l't-
larla )'Glnıa botancı, derhal netice aL 
mak kabiliyetinde deiildir; 

Diyorlar. 
Y akm mieallere, müteha111ılarm 

aöslerİD• bakarak ve kendi tedbir • 
lerimiH pvenerek ,bava teblikffİ;D· 
den ürkmiyebiliris. Fakat bu t.clbır. 
lerimiz ar um da itfaiyemizi sefere 
hazwlamayı katiyen ihmal edeme. 
yis. Hükiimetimisin, yıakarıda dedi
timiz ıibi, bir itfaiye kanunu layi.. 
baıı hasırlıyarak bu itle yakından 
alakadar olduiu buıünlerde mNela 
Almanya ve lnıiltere'de de itfaiye 
tamamen yeni baıtan ve ıeniı tetki
lata tabi tutulmaktadır. Bu bir tesa
düf ... ri d : til, itfaiyenin hava ko. 
runmaıı bakımından tetkil ve daha 

Çuıka1a'dan Uluı M. na 7.10 23.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulua M. dan Kec;iören'e 6.00 21.00 
Kec;iören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'• 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.JO 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUluı M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 7.00 --As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenitehir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yeniıebir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprii'ye 6.15 7.00 
Akkoprıi'den S. puan'na 7.30 9.45 

Ş U. Meydanı ile lıtaı1on araaında b• 
bet dakikada bir ıefer olup tren .... 
manian seferler daha aıkur. 

' U. Meydanı ile Yeniıehir. Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı araaında aut 1 
den 20 ye kadar vautl her bet dakika• 
da: ıaat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada: nat 7 den 8 e ve 21 den 23 • 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam aeferlr. vardır. 

$ Aktamlan Uluı Meydanından uat il 
deki ıon ıeferlerle bunlarm Uluı Mq. 
danını dönütleri ıinemalarm daiWI 
natlerine tibidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhıitliı 18 e kıdardır. 
Posta nat 19 a kadar İıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren 
Haydarpsp'ya 

Sımıun hattına 

Saatleri 
Her aabah 11.20. Her 
aktam 19.15 ve 19.51 
de (Pazartesi. per
şembe cumartesi 
Toroı ıtlrat.) 

: Herıun 9.35 (Kape
rı, Sıvaa, Amasya ba 
hat uzerindedir.) 

Dıyubalm hattı : Herrün 9.35 
15.00 
16.05 

Zonguldak hattı : 
Kırıkkale"ye rayotobiıı " 

""'fJNDEl..11<. rzurum . , ulapnaaına 
mını kadar Erzıncan a d 
muhakkak nazariyle bakılmakta ır. 

iini henüz bilmiyoruz. Hatice önce 
aldıtı yaraların tcairiyle bili ifade 
veremlyecek derecede hasta olduğu 
için ondan hayır yok .. Baıka duy~, i 
titen ve vakayı gören de olmadıgı ı
çin Mevlud tdris'in bu sözlerini iıbat 
edemiyor. Eğer ldriı hakikaten: 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Eğlen
me, dinlenme ve yıkanma yerlerinde 
bu ay iç.inde yeniden ucuzluk yapılmı
yacaktır. Bu kabil müeıseae sahihleri
nin artiıt, çalgıcı, kira masraflannın 
pahalılığı hakkındaki iddialan haklı 
görülmuttür. Belediye bunlan mües
sese sahiplerini de memnun edecek 
bir hadde indirmek için tetkikler yap
maktadır. 

Bundan sonra Çemberlayn, lapan -
ya'ya askeri olmıyan mevkilerin bom
bardımanını tahkik için entcrnaıyo
rıal bir komisyon gonderilmeıinden 
vaz geçildiğini bildirmit ve maamafih 
her iki taraf da kabul ederlerıe iki 
ingi'!zden mürekkep bir komiıyonun 
göndC'C"ileceğini ilave etmiıtir. 

iyi teçhizi ihtiyacmm kuvetle teba
rüz etmtf olmaıınm neticesidir. Yeni 
alman itfaiye kanuna çıkmıf, lngil -
tere'de İM Dahiliye Nesaretinin ha
zırladıtı itfaiye kanunu layihuı 
Avam Kamaraıı'nda ikinci defa o. 
kunmUftur. Kamara kanun layihaıı
nı iyi karıılamıf, ancak mali cih tle. 
rini münakapya layak ıörmüttür· 
Kanunun makaac:lı, Londra ve diğer 
birkaç büyük 19hirden gayri yerler • 
de ~ale utranuı olan itfaiyeciliii -------
basari •• aeferi ihtiyaçlan tatmin 
eclecek tekle koymaktır. incili• ka
nununa röre itfaiye, sene eakiai gi • 

Rumt - 1354 
Temmuz: 1 

S. D. 
. . t yon kala ve 

Tren Kemah'a bır 11 as Gül-
38 kilometre mesafede bulu~ ü hal
lübag'a ulqmıttır. Gullübağ oy d 

.. 1 · de araların a 
kı bu aevinçh gun erın 

. B Fahri özen'den 
bulunm11ını vah · . Ö bera -
rica et Aitlerdır. B. Fahrı zen . ....at 

k andanı, ıns--
beriııde 1"andarm& um d" le ühen ıı -
müdür muavini ve in~~l:bağ'a git-
ri bulunduiu halde Gu .. lü 

ı · t ıyona koy • 
mitlerdir. lk tren 11 a 1 balkın 
nün ve civar köylerden ge en . 

. da irmiıtır. 
r~kun tezahilrlerı araı~~ g d"l rine 
~.. · li günu ken ı e 
Halk bu aevınç . Hükumetine 
Ö t n cuaıhurıyet . . 

1 ı ere . . zeditmeıını 
1Wtran ve minnetlerının ar . 
ftlideıı ieteıniılerdir. 

Bataıı0ilu 

Şimdiye kadar 6000 yerden 600 Ü 

ucuzluğa ait tarifelerini qelediyeye 
tasdik ettirmişlerdir, ay sonuna kadar 
bUtUn esnafın ucuz tarifelerini tasdik 
ettirmeleri temin edilecektir. - Öldür fU karıyı, sana hakaret 

etti, gibi bir takım tahrik sözleri söy-

ledi ve Mevlud'u kı9kırttıysa cezayı Trllkyada sağhk 
aralarında kardet payı bölütecekler.. koruyuculart 
Yok demediyse büyük hi11e Mevlüd'e .,_ 
iıabet edecek.. Edirne, (Huıuıi) - Tra' 
Şimdi Mevlüd, hi .. eıini küçült· y.etlerinin sağlık koruy~cul.ar , ki 
k · ·n 

0 
ıece öldürmek niyetiyle 11 olarak kurslardan yetlffDll ve bun

~W:çı ;aldığı Hatice'nin bir an evel lar köy bölgeleri ıağlrk başı olarak 
,:fay.:, aolup da ifade vermesi için 1 i'e ~qlamııtır. Gelecek sene bu aa 
&'CCC pndü duacı ... ıteıo&e yı bır kat diba artaWtır. 

-
Amerika maliye nazın 

Fransa'ya geliyor 
Pariı, 13 a.a. - Hariciye Nazrr 

Bonne bugün Amerika büyük elçisini 
kabul ederek yakında tatil devresini 
geçirmek üzere Fransa'ya gelecek o
lan Amerika Maliye Nazırının bu ziya
reti etrafında görUşmUştUr. Amerika 
Maliye Nazırı Morgentau 23 temmuz
da Franaa'ya gelecektir. Bu münase
betle Fransız devlet adamlariyle mil
likatlarda bulunacaktır· 

bi bir belediye t9f8kkülü kalmakla 
beraber, nihai merci olarak Dahiliye 
Neuretine batlanmaktadır. Nez-: 
ret, bütiiD itfaiye tetkiliıtmı ....,kezı 
bir büro ve buaaaİ bir komiayon ma
rifetiyle iclare ve murakalte eder. 

Avrupa memleketlerinde ba me • 
aele beniz dütiinülüp eaaılara bai • 
lamrken biHe de itfaiyeyi reliıtirip 
mecburi bir Jrismet haline ı ~irmek 
makaatli)'l• bir kanun layihası ha
zrlanmıt olmaunı takdirle kaydeL 
mek lazımdır. Kamutay'm önümüz. 
dllri içtima .... ı ı"ncle ba l.&J.iha-

Hicri - 1357 
Cemazıl'evel: 16 

S. D. 
Güneı :4 38 AkşaD1 : 19 41 

1 tanbul'a ~elecek yabancı 

talebeler 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Gelec:a 

hafta Polonya, Çekoılovakya ve lb 
sır'dan birer talebe grupu gelecektir. 

nın kanuniyet iktiaap ettiğini sör
melde hava korunma kanunu yanm. 
da diier bir botluğun vakit ve sama. 
nmcla doldurulmut ol~ujunu tellaİt 
edeceiis. 



Muhtelif yiyecek ve yakacak eksiltmesi 
Ankara Okulları Satın Alma Komisyonundan : 

Erzakm adı 

Ekmek 

Koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 

'Koyun Böbrek yag ı 

oyun kara ci ğerı 
,, işkembesi 

Sığır ,, 
Koyun beyni 
Paça 

Pirinç 

Yumurta 

Zeytin yağı 

Sade yağı 

Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 

Zeytin tanesi 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Kuru soğan 
lnce tuz 
~astırma 

Salça 
Kuru Fasulya 
Patates 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 
Barbunye 
Bulgur 
Sirke 
Vanilya 
Kuru sarımsak 
Kara biber 
Kırmızı biber 
Kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kimyon 
Kakao 
Konserve (sebze; kilo 
Turtu (karışık) 
Kuru Bamya 
Börülce 
Kuru bezelye 
Şef tali konservesi 
Soda 
Zencefil 
Tarçın 

Kahve 
Salep 
Limon tuzu 

Toz şeker 
Kesn:e şeker 

Sabun 

Taban 
Pekmez 
Taban helvası 

Yassı kadayif 
Tel .. 
F.kmelc _ 

Tavuk 
Hindi 

Elma 
Zerdali 
Armut 
Taze üzüm 
Portakal 
Şeftali 
Taze kayısı 
Ayva 
Çilek 
Kiraz 
Vişne 

Taze erik 
Kavun 
Karpuz 

Muhammen F. 
Miktarı kurut 

293000 kilo 10 

56000 
14900 
8100 

13700 
1750 

" 
" 
" ,, 

6400 adet 
2100 

" 210 ,, 
1415 .. 

10150 

27600 kilo 

~85000 adet 

10105 kilo 

28822 kilo 

5200 
8761 

6100 

27500 
23700 

400 

32100 
8240 
540 

3330 
13500 
35100 

30 
280 

4820 
7600 
3645 
3870 
410 
472 

55 
49 

1990 
1700 

25 
68 

4450 
460 
641 
660 

1100 
1200 
8600 

8 
12 
27 
28 
31 

33283 
15016 

15650 

1185 
1400 
2650 

" .. 

.. 

.. 
,, 

" 

,, 
" .. 
" .. 
" 
" ., 
,, 

" 
" .. 

paket 
kilo 

" .. 
,, 

" .. 
" kutu 

kilo 
,, 
•• 

kilo 
kutu 
kilo 

,, 
.. 
,, 
,, 
,, 

.. 
,, 

,, 

" ,, 

" 

1450 ., 
1600 .. 
3705 çift 

3900 adet 
2210 

8150 
2500 
5450 

11500 
34700 
2350 
1800 
7600 
1300 
1700 
3360 
3711 

16800 
16800 

kilo 
.. 
" .. 

adet 
kilo 

" .. .. 
,, 

" .. .. 
" 

45 
30 
35 
40 
35 

25 
10 
35 
ıs 

2 

20 

1,75 

60 

100 

70 
50 

35 

15 
20 

200 

5 
7 

70 
25 
12 
7 

200 
350 

12 
13 
12 
15 
10 
20 

120 
30 
15 
15 
60 

150 
30 
30 

110 
15 
30 
60 
10 

300 
300 
150 
300 
110 

28 
32 

45 

32 
20 
40 

25 
30 
25 

55 
150 

30 
12 
25 
25 
5 

20 
30 
12 
45 
25 
25 
13 

8 
8 

Muvakkat 
Tutarı Teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

29300 00) 2197.50 

25200 00) 
4470 00) 
2835 00) 2894.81 
5480 00) 
612 50) 

38597 50 

1600 00) 
210 00) 

73 50) 
212 25) 172.41 
203 00) 

2298 75 

5520 00) 414.00 

4987 00) 374.06 

6063 00) 454. 73 

28822 00) 2161.65 

3640 00) 
4380 50) 601.54 

8020 50 

2135 00) 

4125 00) 
4740 00) 
800 00) 

9665 00 

1605 00) 
576 80) 
378 00) 
832 50) 

1620 00) 
2457 00) 

60 00) 
980 00) 
578 40) 
988 00) 
437 40) 
580 50) 
41 00) 
94 40) 
66 00) 
14 70) 

298 50) 
255 00) 
15 00) 

102 00) 
1335 00) 
438 00) 
705 10) 
99 00) 

330 00) 
720 00) 
860 00) 

24 00) 
36 00) 
40 50) 
84 00) 
34 10) 

16685 90 

9319 24) 
4805 12) 

14124 36 

7042 50) 

379 20) 
280 00) 

1060 00) 

1719 20 

362 50) 
480 00) 
926 25) 

1768 75 

2145 00) 
3315 00) 

5460 00 

24'45 00) 
300 00) 

1362 50) 
2875 OOj 
1735 00) 
470 00) 
540 00) 
912 00) 
585 00) 
425 00) 
840 00) 
482 43) 

1344 00) 
1344 00) 

15659 93 

160.13 

7~4.88 

1251.44 

1059.33 

528.19 

128.94 

132.66 

409.50 

1174.49 

İhale 
Tarih ve saat 

29-7-938 10 

,, 10.30 

" 10.30 

29-7-938 11.30 

29-7-938 12 

29-7-938 12.30 

29-7-938 13 

30-7-938 10 

30-7-938 11 

30-7-938 11.30 

30-7-938 12 

1-8-938 10 

1-8-938 11.30 

1-8-938 12 

1-R-Q3R 12.30 

-8-938 13 

1-8-938 13.30 

2-8-938 10 

Erzakın adı 

Hıyar 

Dolmalık biber 
Sivri biber 
Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Havuç 
tspanak 
Semiz otu 
Domates 
Taze soğan 
Maydanoz 
Patlıcan 

Nane 
Dere otu 
Çalı fasulyası 

Ayşe kadın fasulya 
Dolmalık kabak 
Limon 
Taze bamya 
Kereviz 
Lahana 
Prasa 
Bal kabağı 
Bakla 
Yeşil salata 
Marul 
Pancar 
Kamı bahar 
Yer elması 
Taze bezelye 
Enginar 
Taze Sarımsak 
Kırmızı turp 

lyi su 
Buz 

Çam fıstığı 
Kut üzümü 
Fındık içi 
Kuru kayısı 
Ceviz içi 
Badem içi 
Kuru üzüm 

,, 

" Bal 

Erik 
lncir 

Reçel 
Buğday 

Tere yağı 

Uskumru balığı 
Kefal 
Torik 
Mercan 
Kılıç 

Palamut 
Kalkan 
Levrek 

.. 
,, .. 
,, 
,, 
,, -

Un (ekstra ekstra) 
Makarna 
Arpa tebriye 
Tel şehriye 
lrmik 
Kuskus 
Pirinç unu 
Niıasta 
Hararot 
Tarhana 

Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Çıra 
Meşe kömürü 

Kok kömürü 
Kıriple kömürü 

Gaz yağı 
Makine yağı (A. F.) 

,, ,, (B. B.) 
Benzin 

Miktarı 

9900 adet 
5100 kilo 
840 

1380 
835 

5600 
26400 
3080 

22550 
2950 

15980 
24500 
3300 
7950 
2850 

13800 
17700 
54000 
3300 
7050 

12450 
19900 
4100 
7700 
9400 
6500 
680 

4100 
2660 
400 

6300 
300 

2900 

•• ,, 
,, 

" 
" .. 
" .. 

demet 
kilo 
demet .. 
kilo 

n 

kilo 
adet 
kilo 

,, 
•• 
" ,, 
.. 

adet 
,, 

kilo 

" ,, 

" adet 
demet 

" 

Muhammen F. 
kuruş 

5 
15 
15 
25 
25 

8 
12 
12 
12 
10 
2 

15 
2 
2 

15 
17 
12 

3 
ıs 

ıs 
7,5 
7,5 
7 

10 
5 
5 

10 
17,S 
8 

20 
13 
5 
2,5 

33100 Teneke 
300 kilo 

15 
7,5 

308 
260 
285 

2100 
790 
110 

4680 
2300 
850 
200 

1200 
940 

,, 
,, 

" 
" 
" ,, .. 
" ,, 

" 
" ,, 

1850 kilo 

2145 
1700 
1400 
300 
900 

3420 
1400 
soo 

17600 
6050 
640 
590 

1740 
730 

1350 
1000 
120 
450 

kilo 
n .. .. 
,, .. 
,, 
-

kilo .. .. .. .. .. 
,, 
,, 

" ,, 

165000 kilo 
90000 .. 
1750 

15200 " ,, 

2490 Ton 
297 Ton 

\20 
25 
80 
50 
50 

120 
30 
25 
20 
ıoo 

40 
20 

\40 

55 
70 
25 
80 
80 
20 
60 

LOO 

13 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
50 
25 

z.s 
2,25 

10 
6 

2600 
2000 

50 
15 
5 

720 

Teneke 312,5 
.. 1000 

" ,, 
1000 
330 

Tutarı 

Lira Kr. 

495 00) 
765 00) 
126 00) 
345 00) 
208 75) 
448 00) 

3168 00) 
369 60) 

2706 00) 
295 00) 
319 60) 

3675 00) 
66 00) 

159 00) 
427 50) 

2346 00) 
2124 00) 
1620 00) 
495 00) 

1057 50) 
933 75) 

1492 50) 
287 00) 
770 00) 
470 00) 
325 00) 

68 00) 
717 50) 
212 80) 
80 00) 

819 00) 
15 00) 
72 50) 

27479 00 

4965 00) 
22 50) 

4987 50 
369 60) 
65 00) 

228 00) 
1050 00) 
395 00) 
132 00) 

1404 00) 
575 00) 
170 00) 
200 00) 
480 00) 
188 00) 

5256 60) 

2590 00) 

1179 75) 
1190 00) 
350 00) 
240 00) 
720 00) 
M4 00) 
840 00) 
300 00) 

5503 75 

2288 00) 
1815 00) 
192 00) 
177 00) 
435 00) 
219 00) 
405 00) 
300 00) 
60 00) 

112 50) 

6003 50 

4125 00) 
2025 00) 

175 00) 
912 00) 

7237 00 

64740 00) 
5940 00) 

70680 00 
156 25) 
150 00) 
50 00) 

2376 00) 

2732 25 

Muvakkat 
Teminatı 
Lira Kr. 

2060.93 

374.06 

394.25 

194.25 

412.78 

450.26 

542.80 

5301.00 

205.14 

2-8-938 

I 

3-8-938 18 

3-8-938 u· 

3-8-938 12 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme ıartnamesine göre komisyonuıntl" 
za bağlı okullar namına parti parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmut ve her partf 
nin teminat miktarı ile ihale tarih ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli beş bin liradan aşağı olan partiler açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 
3 - Talipler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı, ayrı fiat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyeti 

üzerinden yapılacak tenzilatlı teklifler kabul edilmiyecektir. 
4 - Her madde için teklif edilecek fiat behemehal muhammen bedelden aıağı olacaktır. 
5 - Eksiltme Ankarada İsmet paşa Kız Enstitüsünde toplanacak komisyon huzurunda belli gün ve saat

lerde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebileceklerin 938 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine g&

re ellerinde bulunan belgelerle, Ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noter
likten alma vekaletname ile komisyona baş vurmaları; 

7 - Kapalı zarf eksiltmelerindeisteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı sarf 
mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya Banka mektuplarını koymak suretiyle mübilt 
mumu ile kapamak şartile ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgihlarıısl 
yazarak belli gün ve saatlerden evel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Belli 
gün ve saatten sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların eksiltmesaatlerinden daha evci Ankara mc1' • 
tebler muhasebeciliğine yatırılması lazımdır. 

8 - Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenler Ankarada Mektepler Muhasebeciliğinde 
-ı r baş vurabilirler. 

komisyon katibi· 
441' 

------------~------------------------~--------~--

Yem ve yatakhk ot ile tuz ahnacak Satlığa çıka rıla n Ev ve Bağ Bir katip ve bir daktilo 
ah nacak 

Ankara Emniyet Müdürlüğün den : 

Cinsi 
!{em otu 
Yataklık ot 
Kaya tuzu 

Muhammen 
Mikdarı fiatı teminatı 

kilo Kr. Santim Lira Kuruş İhale güııii 
87 .840 3 50 231 00 
58.560 2 75 121 00 25.7.938 pazartesi günü saat 

300 6 00 14 00 12 de 

Yukarıda cins ve mikqarı yazılı yem otu, yataklık ot ve kaya tuzu ek
siltme ile alınacaktır. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte kanuni belge-
leriyle müdüriyette toplanan komisyona müracaatları. (2349) 4479 

Ankara Defterdarlığından: 
Kıymeti Cinsi Mahallesi 

250 Ahpp hane Keçiören 

2000 Bağ ,, 

Sahibleri Borçlı. 

Keçiören Konserve Keçiören kon
fabrikası sahibi maz- serve fabrika
har ve hissedarları sı sahibi Mazhar 

.. 6,20 

Keçiören Fabrikası sahibi Mazha
ranı, Cins ve nevi yazılı gayri men· 
kullerdeki hissesi Kızılbey tahsil 
şubesine 927 senesi muamele vergi
sinden 1724 lira 52 kuruş vergi bor-
cu için. 

Yukarda yazılı gayri menkullerdeki hisse, sahibinin vergi borcundan dolayı satılacağından 10 gün müddetle 
temdiden müzayedeye konulmuştur. Taliblerin 25-7-938 2ilnilne müaadif pazartesi günü Ankara vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. (2393) 4629 

Ankara Defterclarlıiından: 

Muhakemat Müdürlüğünde münııal 
bir daktiloluk ve bir ld.tiplik içill 
memurin kanunundaki evsafa hail 
kimselerin nihayet 20-7-938 çarf&ll'bl 
gilnü saat 9.30 da Defterdartıkt•ıd 
imtihan komisyonuna evraklariyl• 

birlikte müracaatları. (2449) 4641 



H i K A y E KÜÇÜK İLANLAR 
Satılık : u mukli de benden ne istiyor? 
Satıhk - Ankara'nın her tarafında 

Çevirnn Hikmet Tuna imarca parsellenmiş inşaata elverişli 

! .................................................... i 
i Küçük ilôn ~artları İ 

Vaktiyle, daha ziyade romantik o
n günlerde, yıldızı parlamamış olan 
ki bir mektep arkadaşı icabında se
mete çıkabiliyordu. Beyni normal 

iklctin n yarısına varmadan dünya
a gelm~ olan biri veya büyük bir 
ısmına kavuşmak talii olmıyan {me-

aern. büyük bir piyango ikramiyesine, 
~tırı .sayılır bir mirasa korunak veya 
ır mılyarderin kullandığı otomobil 
hında kalmak gibi) bir kimse, haya-
ında az veya çok muvaffak olmuş 

ki, bir mektep arkadaşına rastlama~ 
SI varlığını kurtarmasına kafi ge1i-
7or<lu. 

Halbuki, bugün insan sosyetesine 
mensup vakti ve hali yerinde olan bir 
kimse, 

''Filan kimse mektep sıralarında 
liç yıl benimle yan yana oturmuş, va
zifelerimi temı ..... t.elaniş veya sırası
ııı buldukça bana kötek atmış imiş. 
bana ne? 1 Bütün bunlar, üzerinden 
yirmi yıl gectikten sonra, kendisini 
şimdi idare ~celisi azası yapmak mi
filscım d\ye ilan etmek için bir vesile 

~kil etmez ki ... " mütaleasında bu
lunmaktadır. 

Bahçe mobiyası yapan, tanınmış, 

fakat mali bakımdan işleri pek de 
düzgün gitmiyen bir fabrikanın sahi
bi genel direktör Keltopf da aynı fi
kirde idi. Karı Mukli, bir sabah onun 
gayet lüks bir şekilde tefriş edilmiş 
direktörlük odasına selmehusselam 
girdiği zaman, onun zihninden buna 
yakın bir düşünce geçmiş, uzakta kal
rnış olan maıiye dair bir lokmacığt si
nema filmi hafızası önnüden bir yıl
dırım süratiyle dönüvermişti: Bu bi::
lokmacık filmde, B. deki bir manas
tır gibi karanlık olan Jimnaz binası, 
bir ortaçağ loşluğun.da olan dershane
ler, bir çok profesörlerin silue;lerl. 
ilah ve ondan sonra, hatıraların sıslerı 
arasından, on altı, on yedi yaşmdaki 
mektep çocukları birer birer ~eyd~ 
oldu. Bunların arasında, ekserıyetı, 
şuurlu enerjik olanlar değil de do
ğuşlar;nda pısırık olanlar teşkil ed.i
yordu. Mukli de bu sonun~ularla bı.r 
arada idi. Ona küçük Muklı derlerdt. 

Geni§ bir koltuğa oturup yaslan
drktansonra gerinen Keltopf, 

- Evet , sen mek epde iken de ses-
ıı....---

siz bir çocuktun. Teneffüslerde arka-
daslarla birlikte yamyamlar gibi kı
yameti kop rdı~ım z zaman, sen bir 
köşeye çekilir, ıeyahatnemeler okur
dun. Bari bu seyahatnamelerde oku-
duğunu yerlerden birine gıdebil
din mi? 

Diye sordu. 
Mukli, kendine has olan çekingen 

tavır ve edasiyle, 
- Evet, gittim ya 1 Şarki Hindis

tan'da, Çin' de, hatta Afrika' da bulun-
dum; karşılığını verdi. . . 

- Bak hele, bak? Öyle ise, ıyı saat-
ler, hoş günler geçirdin de~e~?! .. 

Bu sual yerinde ve haklı ıdı. Çun· 
kü, Mukli'nin kılık ve kıyafeti, bir 
kasaba komsyoncusunu an~ırıyord~ . 
Modası geçmiş şapkasını elınde çevı-

rerek, 
- Ne yalan söyliye~im, ~un~an bir 

yıl evetine kadar malı vazıyetım ha~ 
kikaten iyi di; fakat o vakıtt~nb.erı 
bir kaç sefer bUyük zarar~ara gır.~ım. 
Beni ziyanlı çıkaran bır spekulas· 
yon .. Günün birinde gene kuanııım, 

ne yapalım .... 

Dedi. . k d' 
Canı sıkılan Keltopf, kendı en . ı-

ne, "anlaşıldı, bir iş veya y~rdı.m ıs
tiyor., diyerek saatinin ;dncırını par· 
nıağında çevirmeğe başladı. Sıkı:ı 
nıisafirinden bir an evel kurtulmak ı
çin ,ağzmın içinde bir af dileğine şe
kil veriyordu. 

Lakin tıknaz bir adam olan mektep 
arkadaş;nın çok yavaş işliyen ~üşün
me ve konuşma cihazı birdenbıre ha
rekete geçti ve karşısında otur~n a
damın kendisine de sirayet etmış o
lan sinirli1igiyle, 

- Yahu vaktiyle sen pul topluyor-
dun .•. 

Diye ortaya bir laf attı. 
- Pul mu topluyordum? Evet ~ma, 

o vaktiyle idi. Onun üzerind.en yırmı 
beş yıl geçti. Bugün türk pohyle tra.n 
pulunu artık tefrik edemem. - Ne ı
se, azizim benim eski dostum, iyi. hoş 
ama, beni' af et. İdar.e meclisi topla~
tıaına gitmem Uizım. İşten güçten~ tı· 
cari meselelerden kafamın nasıl agrı· 
dığını bilemezsin. 

Bir parça gbbek salmış kırk.~ık.~i: 
adam olan genel direktör, Mukh Y, 
Yumuk yumuk olmu~ elini uzattı. ~ı
aafir bunnu farkına varmadı. Cebi~
den, yaprakları arasında bir çok k~
gıt ve vesikalar olan dört köşe hır 
defter çıkardı. . 

· a btr _ Doıa,tıgım yer~er.e aıt san _ 
kaç t ne pul getırmıştım; onları ve 
rc:cektim. Fakat, madam ki artık aUi· 
lca göstermiyorsun ... Diye hafif sesle 
konuşurken, yerinden kalktı. Kel
topf, zavallının sırf kalbini kırmamak 
için, 

-Yanılıyorsun .. Bazı bakımdan bu 
iptilam halel var. Kardeşim... Dahaı 
doğrusu, şimdilik izinli gitmiş olanı 
ye genim büyük bir pul meraklısıdır. 

Evet, hazan onunla bu mevzu etrafın
da saatlerce görüşüyoruz. 

Bunun üzerine, Mükli, 
- Öyle ise, al da bu pulları yeğe

nine hediye et, deyiverdi. 
Şişko, elini, eski mektep arkadaşı

nın omuzuna koyarak, 
- Çok naziksin ... 
Dedi; fakat içinden, herif gitsin 

de, isterse Hindistan'a gitsin! Diyor
du. 

Bu arada, zil çaldı ve içeriye uzun 
boylu ,zarif bir daktilo girdi. 

Direktör, 
- Bayan Lerş: diye takdim ettik

tensonra eski mektep arkadaşım 
Mükli, diye de ilave etti. 

Afrika'nın hata gayet sıcak bir kıta 
olduğuna, milletl~r cemiıyctinin artık 
zehirli gaz harbının önüne geçmeğe 
karar verdiğine ve Mükli'nin ilk şi
mal ekspresi ile memleketten çıkıp 
gitmek niyetinde olduğuna dair bazı 
şeyler konuşuldu. En sonra Keltopf 
tekrar söze başladı. 

- Bayan Gerda, bir sürü koridor
lariyle, yazihaneleriyle bir labirenti 
andıran bürolarımızdan geçirerek 
ıhem işlerimizi hem de yolu bay Mük· 
li'ye gösteriniz. Bugün de idare mec
lisinin toplantısının sırası mıydı ya.,. 
Kabul resmi sona ermi:lti. 

Tabii, hakikatte "ne idare meclisi 
ve ne de toplantı vardı. Pul meraklı
sı yeğen de Keltopf'un muhayyıile
sinden doğmuştu. 

Bir kaç dakika sonra, yan kapılar
dan birinden içeriye giren bayan Lo
la Elbenburh, eski bir poıta memuru 
olması hasebiyle puldan anlıyordu. 

Bayan Lola, sigarasının küllinü sil-
kerken, 

- Bu adam senden ne isüyordu? 
Diye sordu. 
Koltuğuna gömülmüş olan, tücacar, 
- Sersemin biri. Son zamanlarda 

pek çok para kaybettiğini söylüyor
du. Belki beni sermaye dağıtan bir 
budala sandı da onun iıçin geldi, kim
bilir? I 

- Ya bu pullar ne oluyor? 
Dedikten sonra, bayan Lola mani

kürlü parmaklarının uciy le ıgrene 

i ~ r ne eski ve yırtık def teri tuttu. 
- Seyahatında iken beni hatırla-

mış, aklından çıkarmamış olduğunu 
göstermek için, bana getirmiş., 

- Doğrusu, fena bir hareket değil. 
- Değil mi? Ben de o kanaatteyim. 

Basit bir adam ama, fena yUrekli de
ğil. Kendisine karşı bir parça soğuk 
davrandım. Onu çaya davet etmem 
lazımdı ama, tekrar geldiği yere dö-
nüyor ... 

- Hansı 
Bu haykırma, bir tabanca gibi pat-

.ladı. 
- Ne oluyorsun? 
- Yeşil Guyanal 
- Yahu çıldırdın mı, böyle deli gi-

bi haykıracak ne var? 
-1895 in. 
- Peki; ne oluyor?! 
- Bu bir lokmacık kağıt parçası-

smın değeri bin franktır; haberin var 
mı? Yalnız bu bir tanesi bin frank! 

- İnanılacak şey değill 
Bir kaç dakika sonra, direktörlük 

odasına, puldan anladığı~· h~b.er .v~
rilen daktiloların, şeflerın, bırı gırıp 
öbürü çıkıyordu. Nihayet puldan an
hyap bir mütehassıs getirildi ve kü
çük defter içinde büyük bir.servet 
gizli olduğu anlaşıldı. Olup bıte~ler 
kendisine anlatılmış olan pul mute
hassısı, 

- Bunları, alelade bir hediye ola· 
rak veren adam kim bilir ne kadar 
zengindir. 

Diyordu. 
Hayretten gözleri fırlamış olan 

Keltopf, .. 
_ Yarabbi, aklım almıyor: hızım 

küçük Muk, meğer milyonerrr:işl 
Ben koca öküz; ona acıyarak, elıne 
yir~i frank sıkıştırmak istiyordum 1 

Diinkü çapraz kelimelerin 
halledilmi~ ~kli 

arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ahşap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

Satılık radyo - Yeni 937 modeli 
gramofonu ile beraber FİLKO marka. 
H. Dilman Koç Ap. No. 4 K. Oğlan. 

4379 

Derhal satıı - Yenişehir'e pek ya
kın toptan ve çok ucuz arazi ebniyc. 
Samanpazarı istasyon caddesinde No, 
43 Bakkal Mustafa. 4385 

Satılık eıya - Azimet dolayısiyle 

7 parçadan ibaret yatak odası tak1mı 

ucuz ve acele. Cumartesi, pazar, ($ar
şamba günleri 16 dan 19 za kadar Ye
nişehir Yüksel Cad. Ataç. S. 15 No: 
ya müracaat. 4454 

Satılık - Koyunpazannda ve Zahi
repazannda kahvehane ve dükkanlar. 
Koyunpazarında Bay Tevfik Balcı'ya 
müracaat. Ti: 2058 4472 

Sabhk - Hacı Murat mahallesinde 
Yeşilağa çifte fırınları pazarlıkla satı
lıktır. Taliplerin fırın sahibi Haşime 
müracaatları. 4540 

Satılık - Buz dolabı General Elektro 
markalı yeni büylik ucuz satılıktır. Ce
beci musiki M. Mektebi karşısında 16 
No. Rüştü. 4542 

Satılık Ev - Bahçeli evler koopera
tifinde B. 4 ve diğer tiplerde acele sa
tılık evler. Tel: 2487 Vahdi Doğruer. 

4571 

Satılık - Çocuk sarayı karşısında 2 
ev Etlik'te nezaretli arsa ve evler Halk 
sineması yanında Bakkal Sabri'ye mü
racaat. 4572 

Satrlık - Keçiören'de arsa 3000 M. 
Asfalt üstünde, geniş cephe baraj su
yu gazinosunda bekçi Aliye müraca-
at. 4590 

Satılık - Ev eşyası fırınlı gaz oca
ğı gramafon, halı, her gün 3 den itiba
ren görülebilir. Sıhiye vekaleti arkası 
Gelir sokak No. 5 4619 

\ranıyor : 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera
tifinden B 4 tipi ev hissesini satmak 
istiyenlcrin Ulus ilan memurluğuna 
muracaatları. 4482 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa a
ranıyor. Satmak istiyenler müracaat 
Tel. 2406 Neıet Şeren 4172 

Otomobil Aranıyor - Tercihan açık 
olmak üzere model, evaaf ve son fiatı
nın posta kutusu 108 No: ya mufassal 
malumat verilmesi. 4543 

Ankara Ticaret Oda11 Sicilli Tica
ret Memurluiundan: 

Ankara vjlay~tinde İstasyon sem· 

tinde anbarlar Gaddeıinde zahire bor
ıaaı sokağında 127 numaralı evde otu
ran ve T. C. tebaasından olup Ank?.
rada Yenişehir Dikmen caddesinde 
Özba 1/2 numaralı mahalli ikametga
hı ticari ittihaz ederek bakkaliye tica
retiyle iştigal eden ve ticaret odası
nın 2455 sicil numarasında mukayyet 
bulunan Mehmedin unvanı ticareti 
Mehmet Özgümüş olarak tescil edil
diği gibi bu unvanın imza şekli de 
Ticaret kanununun 42 inci maddesi 
mucib'ince dairece 12.7.938 tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 4616 

f Dört satırlık küçuk ilanlardan: i 
i Bir defa için 30 Kuruş f 
İ İki defa için 50 Kuruş i 
J Üç defa için 70 Kuruş f 
i Dört defa içın 80 Kuruş f 
ı Devamlı küçük ilanların her defasr 
i için 10 kuruş alınır. Mesel&. 10 dC'fa 
i neşredilecek bir ilin için 140 kunıı i 
i almacaktrr. Bir kol&)'lık olmak üzere, 
: her satrr, kelime aralarındaki boşiuk- • 
i lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir, 1 
i Bir kıic;ük ilin 120 harften ibaret ol- i 
i malrdır. ı 
i Dört satırdan fazla her satır için ayrı- l 
i ca 10 kuruş alınır • i 
: .................................................... ı 

Kiralık : 

Bir Bay için - Möble, konforlu o
da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yiğitko· 
şun sokağı, No. 15. 4237 

Kiralık - Demirtepe Necatibey as· 
Ealtı, köprüden sonra sağda N. 15 üst 
kat. Havagazı, elektrik, su, 5 oda, 1 
hol, 58 lira. 4436 

Kiralrk - Kavaklıdere güven evleri 
yanında elektrik ve sulu 3 oda vesai
reli geniş ev. Kağıtçı Halil Naci Ti: 
1230 4470 

Kiralık Kat - Kavaklıdere Fran
sız sefareti karşısında dört oda elek
trik , su, havagazı, aylığı 30 lira Tl : 
3843 4521 

Kiralık Ev Aranıyor - Sihat Bakan· 
lığı Orduevi civarında müstakil ev ve
ya 4 odalı daire. Tel: 2923 de Vecdi 
Tokmnk. 4573 

Kiralık - Cebeci'de orta mektep 
arkasında Bilim sokak su elektriği ha
vi 5 odalı müstakil hane. Tl: 3333 

4584 

Kiralık - Aşağı Ayrancı'da No: 34 
de 6 oda banyo, elektrik, ve su geniş 

bahçe yeni bir ev Bakanlıklara yaya 
10 dakika uzakta fiyatı 35 lira Tl: 

2901 4585 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 

Cad. Türe S. No: 6 da 3 oda 1 bol ban

yo elektrik balkon saire. Aynı evde 
çatı katta ev sahibine müracaat. 4587 

iş arayanlar: 

lı aranıyor - Tahsilim lise dere
cesinde yaşım 29 yazı hesap, idare ve-
sair bilumum işlerde akşam veya gece 
müsait teraitlc çalı§abilirim. Ulua'da 
(Ak-lst) rumuzuna mektupla müraca
at edilmesi. 

it Aranıyor - Öğlelerden sonra de
vamlı İngilizce, Fransrzca muhabere 
ve tercüme iJi aranıyor. Ulusta CA.B.) 
rumuzuna mektubla mUracaat. 4558 

Ders verilir - Orta ve lisenin muh
telif ıunıflarımn, riyazi, fiziki, tabii 
ilimlerinden en müsait şeraitle ders 
verilir. Ulus'da M. T. rumuzuna mek-
tubla müracaat. 4560 

Ders veriliyor - Orta mektep ve li
se I, ll, Ill (Fen, Ede) sınıflarına ri
yaziye ve Fizik. Cihan kıraathanesi 

garsonları vasıtasiyle Riyaziye ıubesi 
mezunu F. A. namlarına her gün 16,30 
• 18,30 arasında aranması. 4644 

İş vere.1er : 

Plasiyer ve tahsildar aranıyor -
500 lira kefalet vermek şartiyle iki 
tahsildar ve plasiyer alınacaktır. Her 
gün saat 15 den sonra, Bankalar cad
desi Vebolit Limited Şirketi Ankara 
şubesine müracaat. 4617 

,----------------.----------~ (Müsabaka imtihanı ) 
Türkikye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

1 - Bankamıza müsabaka ile {10) müfettiş namzedi alınacak
tır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yük· 
ıek İktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin· 
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip
lomalı olmak lazımdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerTnde Ankara ve İstan
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - MUfettit namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle
rini yapmak üzere ayrılan mlif ettiş ve müfettiş namzetleri asker
likten avdetlerine kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına tlbi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü· 
fcttişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tas
dikli auretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası Teftit Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek su
retiyle müracaat etmelidirler. Bu mUracaat mektubiyle vesikala
rın en geç 24.8.938 tarihinde teftiş heyeti Reisliğine gelmiş olması 
meşru~tur. (2397) 4570 

Boı maden suyu şişeleri 
Türkiye kızılay cemiyeti 

umumi merkezinden: 
Afyonkarahisar Maden Suyunun bir Litrelik boş şişeleri 
saman külahile beraber (9) ve ıandıkları (50) kuruştan 
geri alınacaktır. 

Afyonkarahisar Maden Suyuna mahsus boş şişelerin ucuz fiyat
la şişecilere verilmemesi ve Cemiyetimizin bayilerine yukarda ya
zılı değer fiyatla iade edilmesi sayın halkımızdan rica olunur. 

Ankara Bayii: Cihan Oteli, T. 1775 4633 

Satıhk hayvanlar 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Mütedavil Sermaye Muhaıipliğindcn: 

Adet Cinsi :Fiyatı 

95 Koç ve koyun muhtelif cins 35 Beher kilosu avakta 
85 Erkek ve dişi kuzu ,, ,, 25 ., ,, ,, 
29 ,, ,, ,. Keçi ,, ,, 25 ,, ,, ,. 
10 ,, ,, ,, Oğlak ,, ,, 15 ., ,, ,, 

116 .. ,, ., Domuz 38 ,, ,, ., 
18 lnek 26 ,, ,, ., 
4 Buzağı 1 yaşlı erkek 26 ,, ,, ,. 
4 ,, 4 aylık ,, 26 ., ,, ,, 
1 Malak 1 yaşlı dişi 26 ,, ,, ,, 
1 Manda ineği 26 ,, ., ,, 
Yukarda cins ve adetleri yazılı hayvanlar 22 temmuz 1938 cullld fiuııı.ı 

saat 9 dan itibaren eski Ziraat Mektebinde teşekkül edecek olan satış ko
misyonu tarafından pazarlıkla satılacağından isteklilerin pey akçeleriyle 
birlikte mezkfir saatte komisyona müracaatları ilan olunur. (2305) 4415 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -- -- -
Elektrik lesisafl münakasa ilanı -----

------- -- Antalya Elektrik Türk Anonim $irketinden: ------ ---- Antalya Elektrik Türk Anonim Şirketi mevcut 250 şer § 
_ beygirlik iki adet elektrik gurubunu tevsian atideki evsaf· =: 
§ ta üçüncü bir elektrik gurubu ilave edecektir. = = 1 - 500 beygir kuvvetinde 750 devirli bir adet helezoni =: 
§ Fransiı su türbini. ~ 
=: 2 - 400 K. V. A. ve üç safhalı bir adet alternatör. =: 
::: 3 - ltbu yeni guruba ait bilumum ölçü alat ve cihazları- ::: = nı havi bir adet tevzi levhası. = 
::: 4-- lşbu tesisata ait alat ve edevat ve teferruat. = 
= 5 - lşbu alcit ve edevatın montaj işleri. = 
:: 6 - İşbu tesisata ait yapı işlerinin malzemesi ve amele- ::: 
=: ıi ıirket tarafından temin olunmak üzere nazareti fenni- := 
=: yeıi, bu hususta Nafıa Vekaleti celilesinden musaddak E: 
E: planlar ve fenni ıartname İstanbul' da Sirkecide Alanya E: 
:= hanında Azak Zadeler ticarethanesinde ıirket mümessili = 
=: nezdinde mevcuttur. 1ıbu tesisat 15 temmuz 938 den 15 =: := ağustos 938 tarihine kadar bir ay müddetle münakasaya =: 
_ konulmuştur. T aliplerin planları görüp son fiatlanm ve =: 
== prtlarını ve teslim müddetlerini havi teklifnamelerini =: 
=: mezkur güne kadar ıirket mümessiline tevdi eylemeleri =: 
:E ilin olunur. 4642 :E 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Satıhk çam tomrukları 
Devlet Orman ltletmeai Karabük Revir Amirliğinden : 
1 - Revire bağlı Keltepe ormanının Gölveren ölçülmüş numaralanmıı 

ve latif edilmit 968.979 mctremikiba muadil 1796 adet çam t.omruğu 20 tem
muz 1938 çarşamba günU saat 16 da Karabük'teki Revir merkezinde açık 

artırma ile satılacaktır. 
2 - Karabük istasyonundan Gölveren deposuna kadar kamyon işleye

cek yol vardır mesafe 23 kilometredir. 
3 - Tomruklarda kuturlarına göre başkesme payı vardır. 
4 - Tomrukların açık arttırmaya esas muhammen bedeli beher metre 

mikabta 12 liradır. 
5 - İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte % 7 ,5 teminatla revir 

merkezine müracaatları. 
lstif No. Tomruk adedi metremikap D. m.3 Tomruk boyu 

1- 222 117 774 4 metre 
2 215 111 757 4 
3 163 89 335 4 
4 316 175 437 4 
5 292 155 491 4 
6 328 177 600 5 
7 261 141 585 4 

--
Yekun 1796 968 979 4563 

Nakliyat yaptlrı~acak 
Etibank Umum Müdürlüğünden : 

F ethiyede Cenubi Anadolu Türk Anonim Şirketinden 
satrn alınan demirbaş ve malzemenin ambalajları yapılmış 
olarak Göceğe sahile nakline talip olanların şeraiti görüı
mek üzere bir hafta içinde Ankara Eti Bank merkezine 
veya F ethiyedeki Eti Bank memuruna müracaatları ilan 
olunur. 4519 

Memur aranıyor 
1ıtanbula yakın bir müessese için Lise tahsilini bitirmiı, 

muhabere, dosya ve daktilo itlerinde tecrübeli bir Türk 
memur aranıyor. Almanca bilenler tercih olunur. isteklile
rin kendi elleriyle yazılmıt dilekçelerine kısa hal tercüme
ıi, varsa bonservis suretleri ve küçük bir fotoğraf iliştiril
miı olmak ıartile H. E. 1936 rumuzile gazetemiz idareha-
nesine tahriren müracaatları. 4643 
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RESMi İLANLAR 
Milll Müdafaa BokanlıQı 

113 kalem makkap 
A&keri Fabrikalar Ummn 

dürlüğü Merkez Satm Alma 
misyonundan : 

Mü
Ko-

Tahmin edilen bedeli (6154) lira 
olan 113 kalem makkap askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 29.8.938 pazartesi 
giinü saat 11 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (461) lira (55) 
kuruıu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 10 na kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle ~zkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. (2333) 

4492 

6 ton kelle Karpit ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edrilen tiyatı (1440) lira O· 

lan 6 ton kelle karpit askcıri fabrika· 
lar umum müdürlüğü merkez sat.n 
alma komisyonunca 30 temmuz 1938 
cumartesi günü saat 10.30 da açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(108) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaik1e mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (2372) 4512 

30 kalem resim malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komiıyonun

dan : 
30 Kalem Resim malzemesi alınacak. 
Tahmin edilen bedeli (2860) lira o

lan 30 kalem resim malzemesi Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer -
kez satın alma komisyonunca 29-8-938 
cuma günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Ta -
tiplerin muvakkat teminat olan {214) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezk\ır gün ve saatte komiayona 
müracaatları. (2356) 

4501 

Muhtelif malzeme ıhnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür-

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
1000 kilo has üıtübcç 
1500 kilo kaba üstübeç 
1500 kilo sülyen 
2000 kilo mesina sarısı 

500 kilo Zencefre 
500 kilo kemik siyahı 

Tahmin edilen bedeli (3300) lir.ı o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 5.8.938 cuma günü saat 10 da a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat (247) 
Ura (50) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerin-deki vesaık
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2334) 4493 

İhale ·tehiri 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komiıyonundan: 
20 temmuz 1938 çarşamba günü sa

at 10 da açık eksiltme ile ihaJe edile· 
ceği 26, 28, 30 hazıran ve 2 temmu2 
1938 tarihlerinde ilan edilen 6 ton 
kelle karpitin şartnc.mesinde değişik
lik yapıldığından mezkur ilanlar hü-
kümsüzdür. (2371) 4511 

Tesviyeci ve lomau ahnacık 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğünden : 
Birinci sınıf tesviyeci ve tornacı a

lınacaktır. Kırıkkalede bulunan bir 
fabrikamız için beş birinci sınıf tes
viyeci ile beş tornacıya ihtiyaç vardır. 

İsteklilerin Ankarada silah, htan
bulda Zeytinburnu ve İzmir'de silah 
fabrikalarımıza müracaatları. (2202) 

4366 

5.000 kilo sar1 vaketa ahnacık 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

iü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (11.250) lira 
olan 5000 kilo sarı Vaketa Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer
kez satın alma komiıyonunca 25 tem· 
muz 1938 pazarteıi günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart· 
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (843) lira (75) kurutu havi teklif 

mektuplarını mezkur günde saat 10 
na kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez-
caatlarr. (2322) 4447 

Muhteıif ebadda ke~e ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komiıyonun
dan : 
150 Metre Murabbaı 5 M/M kalınlı. 

ğında keçe 
8 Metre Murabbaı 8 • 10 M/M ka -

lınlığında keçe 
250 Metre Murabbaı kar keçesi. 
300 Metre Murabbaı 1,5 - 2 M/ M ka -
lınlığında keçe. 

Tahmin edilen bedeli (2200) lira 
olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez satın alma komisyo
nunca 1-8-938 pazartesi günü saat 11 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te • 
minat olan (165) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2319) 4489 

137 kalem muhtelif 
elektrik malzemesi 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü
iü Sabn Alma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (23500) lira 
olan 137 kalem muhtelif elektrik mal
zemesi Askeri Fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 
4. 8. 938 perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o· 
lan (1762) lira (50) kuruşu havi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (2321) 4549 

1000 kilo gomalak ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2500) lira o

lan 1000 kilo gomalak a•keri fabrika
lar umum müdürlüiü mukez satın 
alma komisyonunca 1.8.938 pazartesi 
günü saat 10 da açık eksiltme ile i· 
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (187) lira 50 
kuru! ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vcsaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (2320) 4490 

Askeri Fabrikalar 

Gürgen kalas ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 

1 - Müteahhit nam ve hesabına ek
siltmeye konulan 40 metre mikabı 
gürgen kalasa talip çıkmadığından 

yeniden açık eksiltmeye konmuıtur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 9480 lira 

olup ilk teminatı 711 liradır. 
3 - İhalesi 16-7-938 cumartesi sa

at 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatinde M. M. V. satın alma komis-
yonunda bulunmaları. (2354} 4623 

146 kalem ilôç ve 
sihhi malzeme ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miıyonundan : 

1) 146 kalem ilaç ve sıhhi malzeme 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 5834 lira o
lup ille teminat parası 437 lira 55 ku
ruttur. 

3) İhalesi 25 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 üncü mad<lelerinde 
istenilen belgeleriyle, teminat ve te:<
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat evetine kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

{2317) 4464 

Velense ıhnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komiı -

yonundan: 

ı - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı on bir lira olan iki bin ili iki 
bin bet yüz tane velense kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 21 temmuz 938 per
şembe günü saat 10 da Ankanı'da M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 2602 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi 138 kuru,a M. M. V. 
satın alma Ko. dan almır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunt 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evetine 
kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
Ko. reisliğine vermeleri (2210) 4513 

Kafeslik tel ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko. 

misyonundan : 
Nümunesi gibi 250 metre kafeslik 

tel pazarlıkla satın alınacaktır. İltek
lilerin 15 temmuz 938 cuma günü sa
at 10 da M. M. V. satın alma Ko. da 
hazır bulunmaları. (2406) 4595 

Askeri hesap ve muamele 
memuru okuluna talebe ahnacak 

M.M. Vekaleti Satın Alına Komiı
yomından: 

Kara, deniz ve hava birliklerinde is
tihdam edilmek üzere bu yıl hesap ve 
muamele memuru okuluna 100 yedek 
subay alınacaktır. 

İstekiilerin temmuz ayı içinde bu
lunduğu yerin askerlik ıubeıine mü
racaat ederek kabul şartlarını anlama
sı 13.zımdır. (2352) 4553 

Harita Umum Direktorlu9u 

Muhtelif eşya alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. kıtası için iki 

adet dövme bakır kazan, bir adet ba
kır kefgir, bir adet elektrikle çalışır 
32 numara et kıyma makinesi, dört a
det et bıçağı, yirmi adet saplı kazma, 
otuz adet saplı kürek eksiltme ile a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 19.7.938 salı günü sa
at 10 da Cebeci'de harta Gn. Drk. bi
nasında SA. AL. KO. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 248 lira, mu· 
vakkat teminatı 18 lira 60 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin temi
natlariyle birlikte yukarıda yazılı 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2274) 4378 

Pavyon yapflrllacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. ne bağlı Harta 

kıt'ası eratına ait natamam pavyonun 
ikmall~ıı. tMa '"-ua.- ~· -
planı mucibince açık eksiltme ile yap-
tırılacaktır. 

2 - Eksiltme 22 temmuz 1938 cuma 
günü saat onda Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Komisyonun -
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 8305 lira 63 
kuruş, muvakkat teminatı 622 lira 92 
kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
l490 sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü mad· 
delerinde yazılı vesaiki hamilen yu· 
kardc. yazılı gün ve saatte ve ketif ve 
şartnamesini görmek isteyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. (2158) 

4177 

Muhtelif erzak ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı i

çin 3000 kilo bulgur, 1000 kilo yemek
lik tuz, 1500 kilo kırmızı mercimek, 
500 kilo siyah mercimek, 3000 kilo 
kuru fasulye. 1000 kilo nohut, 3000 
kilo pirinç, 300 kilo zeytin tanesi, 10 
kilo çay, 200 kilo sirke eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6 ağustos 1938 cumar
tesi günü saat 10 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 2007 lira 50 
kuruş, muvakkat teminatı 150 lira 60 
kuruş olup vezne makbuzu veya ban
ka mektubu kabul olunur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2439) 4637 

Çamaşır alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı 

için 816 takım çamaşır eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 11 de Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1305 lira 60 
kuruş, muvakkat teminatı 97 lira 92 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin teminatlariyle bir
likte yukarda yazılı gün ve saatte ko-
misyona gelmeleri. (2441) 4639 

Elbise kaput ve saire ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'nı eratı 

için 264 kaput, 40 takım tulum elbise, 
20 takım kışlık erbaş elbisesi, 2367 
çift çorap eksiltme ile mübayaa edi
lecektir. 

2 - Eksiltme 8 afuetoa 1938 pazar-

tesi günü saat 10 da Cebecide Harta bir saat evveline kadar tümen satm lılv. IMlll al-. .......... 
Gn. Drk. satın alma komisyonunda alma komitıyonuna vermeleri. (2461} caktJC. 
yapılacaktır. 4630 4 - ı.t-eWMr ~· .,a 

3 - Muhammen bedeli 4587 lira 44 mukabilinde Ankua, ı 
kuru§, muvakkat teminatı 344 lira 10 Pirinç ah nacak Diyarbakır leva.um imidikle,.. 
kuruı olup vezne makbuzu veya ban- Ankara Levazmı Amirliği Satm Adana, Isparta Urfa tiilııad& 
ka mektubu kabul olunur. ve Çanakkale Mü&t. Mv. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gün Alma Komiayonundan : komisyonlarından alabilirler. 
ıi 

1 - Ankara garnizon müesseseleri ı r 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko- şartnameyi görmek istiyefl e 

ihtiyacı olan 65,000 kilo pirincin ka- .ı...ı1 
misyona gelmeleri. (2'440) 4638 rıda adı geçen komisyonlar-

palı zarfla eksiltmesinde talip çıkma-
görebilirler. 

dığından pazarlıkla eksiltmesi 23 tem 5 _Talihlerin ihale~ bir 
muz 938 saat 11 de Ankara Lv. amirli-

teminat akçeleri olan 4980 
ği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. -1111'1!1• 

2 _ Muhammen bedeli 13,000 lira ihale kanununun 2, 3 üncü Mahkemeler 

d 
d 
tı 

d 
le 
ç 

deki vesaik ile beraber bir 
Ankara 3 ncü Sulh Hukuk Mahke- ilk teminatı 795 liradır. Şartname ve komisyona müracaat etıaneleri-

nümunesi komisyonda görülür. Ka- 4 

z 

meıinden: 
Ankara'da zafer mahallesinde 28 ni

san 938 tarihinde ölen Mustafa kızı 
Nazifenin terekesine mahkemece el 
konmuş olduğundan kefaleti hasebi
le alacaklı olanlar da dahil olduğu 
halde bilcümle alacaklı ve borçlula -
rın ve mirasçının vesaiki reamiyele
riyle beraber bir ay zarfında Ankara 
3 üncü sulh hukuk mahkemesine mü
rcaatları ve alacaklar1111 vaktiyle ka
yıt ettirmiyenlerin mirasçıya ne ıah
sen ve ne de terekeye izafeten takib 
edemiyecekleri lüzumu ilan olunur. 

4614 

İcra ve İflôs 
Ankara ikinci icra Memurluğun

dan: 
Odenmemiı bir borç için haciz edi

len 300 lira kıymetinde bir adet mat
baa baskı makinesinin açık artırma i
le şimdi bulunduğu Recep Ulus bey 
matbaasında satılmasına karar veril
miştir. 

tık açık artırması 18-7-938 pazarte· 
si günü saat 12 de mezkur matbaada 
yapılacaktır. Mahcuz makine muham
men kıymetinin % 7 5 şini bulmadığı 
takdirde ikinci artırması 25.7.938 pa
zartesi günü aynı saatte ve aynı ma
halde yapılacağından istekli olanla
rın % 7,5 pey akçesiyle birlikte mu
ayyen günlerde mahallinde hazır bu
lunacak olan memura müracaatları i-
lan olunur. 4620 

Finans Bokanhgı 

Parke işi 
Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Bqve

kalet binasında parkedir. 
2 - Keıif bedeli 4900 lira 8 kuruı

tur. 
.ı - t.teklller bu ite ald prtname• 

yi ve sair evrakı görmek ve izahat al-
mak için Maliye Vekaleti Milli Em
lak Müdürlüğüne müracaat edebilir
ler. 

4 - İş açık eksiltme ile yapılacak
tır. 

5 - Eksiltme 30 temmuz 938 günü 
saat 11 de Maliye Vekaleti Milli Em
lak Müdürlüğünde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girecekler bu iti 
yapabileceklerine ait Nafıa Müdürlü
ğünden ehliyeti fenniye vesikası al-
maları prttır. (2428) 4633 

Ankara Levazım Amirl191 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonuftdan : 
1 - Milis, Bodrum, Küllük garni· 

zonlarının ihtiyaçları olan 13650 kilo 
sade yağına 29 haziran 938 günü tek
lif edilen fiat gali görüldüğünden ye
niden kapalı zarf usuliyle 1 ağustos 
938 pazartesi günü saat 15 de eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 15015 lira
dır. Muvakkat teminatı 1126 lira 13 
kuruştur. İsteklilerin ticaret odasın
dan alacakları ticaret vesikalarını 
komisyona ibraz edeceklerdir. 

İsteklilerin eksiltmeyi açma saatin
den bir saat evveline kadar yani saat 
14 de teklif mektuplarını Milaıta or
du evindeki alay satın alma komisyo
nu baıkanlığına vermiş bulunacaklar
dır. 

3 - Milas sade yağı ayrı bir şart
name ile keza Bodrum sade yağı ayrı 
bir şartname ile ayrı ayrı isteklilere 
ihale edileceği gibi Milas, Bodrum 
sade yağları toptan bir istekliye iha-
le edilecektir. (2329) 4622 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Tekirdağ tümen birliklerinin 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf u· 
suliyle 20.000 kilo Tekirdağ sade ya· 
ğı ve 7000 kilo Malkara garnizonu sa
de yağı münakasaya konmuıtur. Te
kirdağ garnizon yağının muhammen 
fiatı 107 kurut 50 santim ve teminatı 
1612 lira 50 kuruttur. Malkara garni
zon yağının muhammen bedeli 112 
kurut 50 santimdir. Muvakkat temi
natı 592 liradır. Her ikisinin ihalesi 
3 ağustos 1938 çarpmba günü Tekir
dağın saat 11 de Malkaranın 16 da 
yapılacaktır. Kanunun 2, 3 maddesin
deki vesaik ile teminat mektuplarını 
bui zarflarını belli &ün ve saatten 

nuni vesika ve teminatla belli vakit
te komisyona müracaat edilmesi. 

(2442) 4633 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Konıiıyonundan: 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 50,000 kilo 
sade yağına talip çıkmadığından ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Kilosunun muhammen fiatı 

115 kuru' olup ilk teminatı 4125 li
radır. İhalesi 29 Temmuz 938 cuma 
günü saat 17 dedir. İstekliler prtna
mesini 300 kuruı mukabilinde satın 

alma komisyonundan alabilirler Talip 
terin kanunun 2, 3 üncü maddelerin
deki vesaik ile teminat mektuplarını 
havi zarflarını belli gün ve saatten 
en az bir saat evveline kadar tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2421) 4632 

Makinist alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Ko. : 
1 - Motörlü birliklerde çalışmak 

üzere ücretli makinist alınacaktır. 
2 - Gösterecekleri ehliyet derece

lerine göre 60 liradan başlamak üzere 
98 liraya kadar ücret verilecektir. 

3 - Taliplerin 551 sayılı talimatın 
birinci maddesindeki fıkralara göre 
evraklarını tekemmül ettirerek 30 ey
lul 938 tarihine kadar Çanakkalede 
müstahkem mevki komutanlığı ikinci 
şubeye istida ile müracaatları. 

(2391) 4628 

Bulgur at.nacak 
Ankara Levazam Amirliii Satm 

Alına Komisyonundan: 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 160000 kilo 
bulgur kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Beher 1d10Mlnun muh• en 
fiyatı 14 kuruş olup tutarı 22400 lira
dır. tık teminatı 1680 liradır. İhalesi 
20 temmuz 938 çarpmba günü saat 17 
dedir. İstekliler prtnamesini her gün 
tümen satın alma komisyonunda gö
rebilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 ün
cü maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektuplarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir ıaat cveline ka
dar tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2155) 4175 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 90000 kilo 
pilavlık pirinç kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
fiyatı 24 kurut olup tutarı 21600 li
radır. tık teminatı 1620 liradır. İhale
si 21 temmuz 938 perıembe günü saat 
17 dedir. İstekliler prtnamesini her 
gün tümen satın alma komisyonunda 
görebilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesaik ile temi
nat mektuplarını havi zarflarını bel
li gün ve saatten en az bir saat eveti
ne kadar tümen satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (2154) 4174 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirİiği Satm 

Alma Komiıyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı i· 
çin 33350 kilo sadeyağı kapalı .zarfla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 29 
temmuz 938 cuma günü saat 11.45 de 
İzmir Bornova'da askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 31682 lira 
50 kuru' olup ilk teminatı 2376 lira 19 
kuruştur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin bildi
rilen ihale gün ve saatından bir saat 
evet teklif ve teminat mektuplarını 
makbuz kar,ılığı ile İzmir Bornovada 
a•keri satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2325) 4465 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Alma Kom.iayonundan : 
1 - Ankara garnizonu ı 

sene zarfında muhtelif is · 
yaptınlacack 3810 toa erzak 
malze naklinin kapalı zarfla 
mesi 28 temuz 938 saat 12 de 
ra LV. amirliği SA. AL. KO. 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8915 
teminatı 668 lira 62 .kurwptur. 
mesi komisyonda görülür. l{all 

sikalarda bulunan teklif ıne 
nın saat 11 e kadar komisyoııl 
mesi. (2327) y 

300.000 kilo un ahı 
Ankara Levazan Amir:liiİ 

Alma Komiayonundan : 
1 - Siirtteki birlikler ihti 

300.000 kilo unun 25.7.938 p 
günü saat 10 da kapalı zarfla 
mesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 39. 
muvakkat teminatı 2925 liradır. 
nameyi görmek istiyenlerin it 
rında her gün. Eksiltmeye gire 
rin mezkur gün saat dokuza 
teklif mektupları ile Siirtte 
satın alına komisyonuna mür 
rı. (2326) 

Askeri Veteriner okuluna 
kayıd ve kabulü 

Ankara Levazım Amirliği 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara'da Askeri veterinet 
luna bu yıl tam devreli devlet .. 
selerinden 1938 de (pek iyi) ve 
derocede mezun olan ve olgunl 
tihanlarını vermi! olan qağ 
sıf ve fClt'tları haiz (30:35) t 
nacaktır. 

A) Türkiye cumhuriyeti 
dan ve türk ırkından olmak 

B) Ya,. >"irmi bir Yatını ...... 
mamak. 

C) Beden teıekkülleri w • 
duda ve her iklimde hizmete el 
olmak .(Dil rekaketi olanlar al 

D) Kusursuz vaz'ı tavrı, alıl 
seciye sahibi olmak. 

E) Ailesinin hiç bir fena heli 
na şöhreti olmamak (Zabıta ve•· 
(Ordu mensubu ve devlet meın 
ile emeklilerin çocukları için bd 
ka aranmaz). 

2 - İsteklilerin mliraca.at isti 
na şu vesikaların bağlanmau 
dır: 

A) Nüfus cüzdanı veya mu 
sureti (Kabulde aslının ibrazı 

tır.) 

B) Sıhati hakkında tam teşek 
Askeri hastane fotoğraflı raporu ,1 kağıdı. 

C) Lise mezuniyet ve olgunl 
hadetnamesi ve tasdikli sureti 
bulde asdlarırun ibrazı prttır.) 

D) Okula alındığı takdirde 
mer'i ve bundan böyle çıkacak 
nizam ve talimatları kabul ettili 
kında velisinin ve kendisinin 
tikten tasdikli teahhüt senedi. 

E) Saralı, uyurken gezen, •İ 
bayılma ve marazi çırpınmaya dl 
la olmadığı hakkında velilerinill 
terlikten tasdikli teahhütnameıL 

(Bu gibi hastalıklardan birile 
girmezden evel mallıl oldukları 
dan anlaşılanlar okuldan çıkarıld 
bu müddete aid hükümet masraf' 
lilerine ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları yerl 
ki Askerlik şubelerine istida ile f. 
racaat edecekler ve şubelerce . 
maddedeki evrakı ikmal ettirildi 
sonra İstanbul ve civarında olal' 
Haydarpaşada Askeri veteriner 
kat okulu müdürlüğüne; Ankar• 
na civar yerlerdekilerin Ankar' 
Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Vete~ 
fakültesi Askeri talebe arPirlı 
gönderilecektir. 

4 ·Müracaat müddeti eylü/ütJ od 
şine kadardır. i 

5 • Kabul duhul imtihanına tib 
ğildir. Şehadetname derecelerin~ 
müracaat sırasına göredir. İuteklS 
di tamam olunca kayıt i'ler~ k•. 
ve kabul edilenlere müracaat etti -
askerlik 'ubeleri ile tebligat yapıl 

(2207) 4 69 

c 

s 

l 

1 - Çanakkale müstahkem mevki 
birlikleri ihtiyacı için 66400 kilo sade ------------'-

Zayi - Bursa'da Demirtat ilk 
tundan 1936-1?37 ~ers yılınd ~1, .. 1 
§ahadetnameyı zayı ettim. Y ııiJP': 
lacağımdan eskisinin hükmü 

yağı kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

2 - Sade yağın beher kilosu 100 ku
ruşta 66400 lira biçilmiıtir. 

3 - İhalesi 15 temmuz 938 cuma 
&ünü saat ocı altıda Çanakkale Mat. 

itan olunur. 
Meziyet Varol 



~evle! Demirtollan ve Limonları 

Doldurma ve boşaltma 
münakasası 

Devlet DemiryoJlan Umum idare
sinden : 

Ankara deposuna 31.5.939 sonuna ka 
dar gelecek takriben 30.000 ton ma
den kömürünün vagonlardan boşal
tılması ve makinelere yüklenmesi ve 
depo civarının temizliği işlerinin iha
lesi 27 temmuz 938 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 11 de yapılmak ü
zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 7800 liradır. Bu 
işe girmek istiyenlerin 585 liralık 
mu~akkat teminatını yatırarak 1.7.937 
tarıh ve 3545 sayılı resmi gazetede 
neşrolunan talimatname hükümleri 
dahilinde müteahhidlik vesika ve be
yannameleriyle beraber aynı gün sa
at 10 a kadar Ankara'da ikinci işlet
me komisyonuna müracaatları lfizım· 
dır. 

.Şartname ve mukavele ı,>rojeleri ko
mısyonca parasız olarak verilmekte· 
di~ (2380) 4536 

Muhtelif inşaat 
D. D. Yolları Sntın Alma Komis

yonundan : 
Sirkeci istasyonunda yapılacak yol· 

cu pavyonu, umum! helli, mağazalar ve 
anbar binasına ait ışler kapalı zarf u
&uliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli teman 
110.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryolları Anka
ra, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerin· 
den 550 kuruş mukabilinde alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 22.7.938 tarihinde cu
ma günü saat 11 de Ankara'da devlet 
demiryolları yol dairesinde merkez 
birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubiyle birlikte a
~agıda yazılı temınat ve vesaiki aynı 
gün saat 10 na kadar komisyon reisli
ğine tevdı etmiş olmaları lazımdır. 

a ) 249C sayılı kanun ahkamına 
uygun 57!,Q lırahk muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesıka
Jar, 

c) Bu gibi işleri başarmış olduğuna 
dair nafıa vekaletinden musaddak eh-
liye vesikası. (2251) 4369 

Ankara ValiliQi 

125 Adet p il k ıl1nacak 
Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere satın alınacak olan (125) adet 
iki tekerlekli ecnebi mamulatı pullu
ğun 22 ağustos 1938 pazartesi günü 
saat 9 da vilayet daimi encümeninde 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
3250 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstan
bul ziraat müdürlüklerinde meccanen 
verilir. 

4 - İstekliler pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe müdürlüğü 
veznesine yatırılmış depozito akçesi 
makbuzu ile birlikte eksiltme günü 
gösterilen saatte villiyet daimi encü
menine gelmeleri ilfi.n olunur. 

(2382) 4624 

140 Adet pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere satın alınacak olan (140) adet 
iki demirli ecnebi mamulatı pulluk 
22 ağustos 938 pazartesi günü saat 9 
da kapalı zarf usuliyle vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
5040 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve
rilir. 

4 - İstekliler pullukların % 7,5 tu
tarı olan meblağa ait banka mektubu 
veya hususi muhasebe müdürlüğü 
veznesine yatırılmış depozito akçesi 
makbuzu ile birlikte ihale günü gös
terilen saatte vilayet daimi encüme
ninde hazır bulunmaları ilan olunur. 

(2383) 4625 

İlavei inşaat münakasası 
Ankara Valiliğinden : 
lnşa edilmekte olan Vilayet jan

darma komutanlık binasının noksan 
kalan işleri ikmal. edilmek üzere be
deli keşfi (14127) lira 86 kuruştan i
baret bulunan iJavei inşaat kapalı zarf 
usuliie eksiltmeye konulmuştur. 

İhale ıs. 7. 938 cuma günü saat 
onda vilayet bina~mda Nafıa komis
yonunda yapılacaktır. 

istekliler teklif mektuplarr, ticaret 

ze e 1 n cak 
D. Demiryollan Satın Almn Komisyonundan : 

Muhanun n de i ve is:ni a ~ ıda ös ril iki li tc muhteviyatı mal-
zeme 26. 8. 1938 cuma günü saat 11 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usu
lU ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminta ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifleri
ni aynı gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Malzemenin ismi 
1 No.lu liste muhteviyatı Havshalter 
ve Rezsny sistemi sürat kontrol saati 
teferruatı 
2 No.lu liste muhteviyatı Manometre 
ve vakummetreler 

Lira 

7000 

2600 

Lira 

525 

195 
(2332) 

(2332) 4550 

Balôst ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundıın : . 
Birinci işletme ihtiyacı için aşağıda mevkii ve miktarları ıle muham-

men bedelleri yazılı balast kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı münakasaya çıka· 

rılmıştır. .. .. 
Eksiltme 21 - 7. 1938 tarihine rastlayan perşembe gunu saat ıs de Hay-

darpaşa Gar binası içinde Birinci İşletme eksiltme komisyonun.ca yapıla
caktır. İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat tez:ıınat evrak 
ve 2490 sayılı kanunun ve 1-7-938 tarih ve 3645 numaralı .resmı gazetede 
ilan edilm' olan talimatnamede bildirilen vesaik ile teklıf me.ktu~larınm 

k 'l .. ·· t 14 de kadar komisyon reisliğine vermelerı lazımdır. e sı tmc gunu saa . . . 
İstekliler bu husustaki şartname ve mukavele pro1elerını Haydarpaşa Yol 

Baş Müfettişliğinden parasız alabilirler. (410~-2A247) 
Metre mıkap Muhammen Muvakkat 

Balast ocağının 
kilometresi 

32+000 H. 
184+194 " 
217+227 " 
256+258 ,. 
4791 000 .. 
S36 t 539 " 

40 t eoo .. 

lhale edilecek ihzar muham- bedel tutarı teminat 
mikdar men bedeli 

metre mikap Kuruş Lira kuruş Lira kuruş 

5000 135 6750 00 506 2S 

12000 135 16200 00 1215 00 

140 11200 00 840 00 8000 
160 15000 00 1200 00 10000 

975 00 10000 130 13000 00 
130 19500 00 1462 00 15000 

20000 124 24800 00 1850 00 
4367 

3 çeşit yemek takımı ah nacak 
D D • il S t Alma Komisyonundan : . cmıryo arı a m 

11 
• -1 ınuvakkat teminatları aşağıda yazılı madeni, 

Muhammen bede erı ı e .. .. 11 30 d 
.. A k takımları 26. 8. 1938 cuma gunu saat , a 

porselen ve zuccacı yeme ' . k 
.. . A k a'da idare bınasmda satın almaca tır. 

kapalı zarf usulu ıle n ar • ·1 k 
• 1 • hizalarında yazılı muvakkat temınta ı e a-

Bu iı:e girmek istıyen erın k d 
s . • v . 'k 1 ve tekliflerini aynı gün saat 10.30 a a ar 

nunun tayın ettıgı vesı a arı 
k . . l' v. rmeleri lazımdır. 
omısyon reıs ıgıne ve 1 k Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa-
Şartnameler parasız o ara v 

1 
k 

f1' v • den dagıtı aca tır. 
ya'da tesellüm ve sevk şe ıgın Muhammen bedel Muvakkat teminat 

J,ira K. Lira K. 

n'tacıeni eşya 

Porselen eşya 
Züccaci eşya 

9993 92 749 55 
6020 451 50 
6350 476 2S 

(2350) 4552 

odası vesikası ve (1059) lira (59) ku
ruşluk teminat mektubu veya mak -
buzları ve Nafıa Vekaletinden (938) 
takvim yılına mahsus olarak aldıkları 
müteahhitlik vesikalarile birlikte sö
zü geçen günde saat 9 da komisyon 
reisligine vermeleri istekliler keşif 
ve şartnamesi Nafıa Müdürlüğünde 
her gün görebilirler. (2108) 4119 

Si ad yom da inşaat ve tesisat 
yapllnlaca1< 

Ankara Valiliğinden : 
4187 lira keşif bedelli stadyom tenis 

sahasında yapılacak inşaat ve tesisat 
işleri 25.7.938 pazartesi günü saat 9 da 
vilayet binasında daimi encümen oda
sında ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 314 liradır. 

İsteklilerin teminat mektubu veya 
makbuziyle 2490 No.lu arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanununda yazılı 

vesaikten mada Ankara vilayeti nafıa 
müdürlüğünden bu işe girebilecekle
rine dair fenni ehliyet ve ihtisas ve
sikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İstekliler şartname ve keşif evrakı
nı her gün nafıa dairesinde görebilir-
ler. (2347) 4497 

Muhtelif okcllar f amir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara merkez Oevrim, Ulus, 
Yenihayat, Atatürk kız ve erkek ilk 
okullarının tarimatı (2881) lira (21) 
kuruş keşif bedeli üzerinden açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 21.7 .938 perşembe 
günü saat dokuZ<ia % 7.5 muvakkat 
teminat akçelerini hususi muhasebe 
veznesine yatırarak vilayet daimi en
cümenine müracaatları. (2259) 4373 

Duvar • 
ınşası 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ön Cebeci'de Kurtuluş okulu

nun ihata dıvarı inşaatı (2110) lira 
(79) kurş keşif bedeli üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler şartnameyi görmek 
üzere her gün kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 21.7.938 perşembe 
günü saat dokuzda o/0 7.5 muvakkat 
teminat akçelerini hususi muhasebe 
veznesine yatırarak vilayet daimi en
cümenine müracaatları. (2273) 4377 

Muhtelif okul binalan 

tamir e tirilecek 
Ankara ıı iliğinden : 

1 - Ankara merkez Dumlupınar, 
İstiklal, Cumhuriyet ilk okullarının 
tamiratı (1859) lira (29) kuruş keşif 
bedeli üzerinden açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 21.7.938 perşembe 
günü saat dokuzda% 7 .5 muvakkat te
minat akçelerini hususi muhasebe 
veznesine yatırarak vilayet daimi en
cümenine müracaatları. (2270) 4374 

Ankara Belediyesi 

Kırtasiye ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediyeye alınacak kırtasiye 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
kenulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (580) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (51) lira"' 
dır. 

4 - Listesini görmek istiycn-
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 25 temuz 938 salı gü
nü saat on buçukta belediye encüme~ 
nine müracaatları. (2364) 4506 

200 cam alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - 1938 senesi içinde otob .ıslerin 
kırılacak ve değiştirilecek 2110 adet 
cam on beş gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (800) sekiz 
yüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (60) altmış 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lcrin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 26 temmuz 938 sah gü
nü saat on buçukta belediye encüme.-
nine müracaatları. (2365) 4507 

16 kalem boya ahnacak 
Ankara Belcdiyeainden : 

1 - Otobüslerin bır senelik 16 ka
lem boya ihtiyacı on beş gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedCili (1240) bin 
iki yüz kırk liradır. 

3 - Muvakkat teminat (93) doksan 
üç liradır. 
4- Şartnamesi ve ı:stesini görmek 

istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 25 temmuz 
938 salı günü saat on buçukta beledi
ye encümenine mUracaatları. 

(2363) 45C5 

Karne ve bilet yapllnlacak 
Ankarn Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresinin bir sendik 
ihtiyacı olan 12 bin adet karne ile al
tı milyon altı yüz yetmiş üç bin adet 
bilet on beş gün miıddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli .(3056) üç 
bin elli altı liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (230) iki 
yüz otuz liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycn
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 26 temmuz 938 salı gü
nü saat on buçukta belediye enciime-
nine müracaatları. (2366) 1508 

Pirin~, kuru f asulya saire 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden 
l - Belediye hastahanesinin bir 

senelik ihtiyacı olan pirinç ve kuru 
fasulye, nohut ve saire için istekli 
çıkma :hğmdan açık eksiltmesi on 
gün uzatılmıştır. 

2 - I-1unammen bedeli (2210,10) li
radır. 

3 - Mu\•akkat teminatı (165) lira
dır. 

4 - Şattnn.esini görriıek istiycn. 
lerin her gün yazı işlen kalemine 
müracaatları ve isteklilerın cie 19 
temmuz 938 sah günü saa~ on bucuk
ta belediye encümenine müı acaatla-
rı. (2362) 4.304 

Ekmek we francala ahna<ak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastahanesine alına
cak ekmek ve francala için istekli 
çıkmadığından açık eksiltmesi on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bt.deli (471) dört 
yüz yetmiş bir liradır. 

3 - Muvakkat temin-..tı (35.5) t tuz 
beş buçuk liradır. 

4 - Şartnamesini gormek istiyen
lerin her gün yaz~ i§~eri kalemine ve 
isteklilerin de 19 temmuz 938 salı 
günü saat on buçukta belediye encü
menine müracaatları. (2360) 4502 

Yaş sebze ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bele.diye hastahanesinin bir 
senelik ihtiyacı olan yaş .ebzcyc is
tekli çıkmaaığı:-ıdan açık cksiltmeı;i 
on gün uzatılmıştır 

2 - Muhamm~ ~edeli (231) iki 
yüz otuz bir lir~ır. 

3 - Muvakkat teminah tl 7.5) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işler; kalemine 
müracaatları ve istekl:lerin de 19 
temmuz 938 salı gürü saat on buçuk
ta belediye encüra.en~ne müracaatla-
rı. (2361) 4S03 

Bir mühendis aranıyor 
Urfa Belediyesinden: 
Urfa belediyesi için şehri "300" li

ra ücretli bir yüksek mühendis aran
maktadır. Talip olanların ellerindeki 
vesaikle birlikte Urfa belediye reisli
ğine müracaat etmeleri. (4341-2414) 

4631 

Su boruları alınacak 
Erzunım imar Birliği Başkanlığın

dan: 
Eksiltmesi 11-7-938 de yapılacağı i

H'in edilip on beş gün uzatılan Erzu
rum şehri için alınacak olan su boru
larının 1120 metre tulündeki borula
rın iç kuturları üç yüz milimetre ve 
522 metre tuliincleki boruların iç ku
turlarr 250 milimetre ve 1799 metre 
tulündcki boruların iç kuturları 200 
milimetre ve 1435 metre tulündeki 
boruların iç kuturları 150 milimetre 
olmak ve mikdarı kafi hususi parça· 
lar tahminen bulundurmak üzere 192 
ton sikletinde çelik aksız haddeden 
geçirilmiş kurşun kalafata mahsus 
normal yuvalı 12·6 metre tullerinde 
dahilen ve haricen sıcak olarak beton
landıktan sonra sıcak betona batırıl
mış uçları yan yana olmak üzere ha
ricen yün keçe ile sarılmış ve kireç
lenmiş olmak şartiyle 22.000 lira mu
hammen bedelli içme su boruları ka
palı zarf usuliylc eksiltmeye konul
muştur. Mezkur borular Trabzonda 
teslim edilecektir. Eksiltme 26-7-938 
salı giinü saat 15 de Erzurum beledi
ye başkanlık odasında teşekkül eden 
imar birliği komisyonunda yapılacak
tır; İstekliler teklif mektupları ve ti
caret odası vesikası ve 1650 liralık 
muvakkat teminat mektubu ve Nafıa 
Vekaletinden 938 takvim yılına mah
sus müteahhitlik vesikalariyle birlik
te ihale günü saat on dörde kadar 1-
mar birliği komisyonu başkanlığına 

gönderilmesi ve bu zarfların iyice 
mi.ıhür mumu ile kapatılmış olmaları 
18.zımdır. Postada vuku bulacak ge
cikmeler kabul edilmez. Bu i~ için 
fazla izahat almak isteyenler beledi
ye fen heyetine müracaatları. (2435) 

4635 

idarehane ve aile 

evleri yaptırılacak 
Sivas lnhiaarlar Baf111Üdürlüğün

den: 
Hargün tuzlasında yapılacak olan 

11215 lira bedeli keşifli idarehane ve 
aile evlerinin ihalesi 18 temmuz 938 
pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla 
yapılacağından talip olanların yazılı 
ol n günde Siva inhisarlar idaresin
de ;teşekkül edecek komisyona müra-
caatları. (2346) 4477 

fen memuru alınacak 
K. D. Ereğli Belediyesinden: 
Belediyemizin açrk olan 100 lira üc

retli fen memurluğuna istekli olanların 
müracaatları ilan olunur. ·-. Vil6yetl~r _.:. : Taliplerin diplomasına hamil ve 

- musaddak şehir planlarını tatbika 
f k h t • b k" • f muktedir bulunmaları şarttır. Maki
~OCU as anesı a ıye lnJaa 1 na, elektrik, su işlerin<ien anlıyanlar 

lzmir Belediyesinden 

Tevfik Rüştü Aras Bulvarında 22 
sayılı ada üzerinde bir kısmı yaptı
rılmakta olan çocuk hastanesinin 
geri kalan heyeti umumiyesi vahidi 
fiatlar esası üzerinden 12-7-938 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle ka
palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 
75,000 lira olup muvakkat teminat 
miktarı 5000 liradır. Vahidi fiat cet
velleri, keşif ve şartnamesi 187,50 ku
ruş bedel mukabilinde başmühendis
likten tedarik edilir. Taşradan iste
yenler posta ücretini ayrıca gönder
melidirler. Kapalı zarfla ihalesi 29-7-
938 cuma günü saat 13 te belediye 
encümeninde yapılacaktır. İştirak e
decekler 2490 sayılı kanunun tarifi 
dairesinde hazırlanmış teklif mektup
larını ihale tarihi olan 29-7-938 cuma 
günü azami saat 12 ye kadar encümen 
reisliğine vermelidirler. 

(2483-2386) 4626 

Göçmen evleri yaphnlacak 
lzmir lakan Müdürlüğünden: 

1 - Çeşme kazasının Uzunkuyu 
nahiye merkezinde 21, Menemen ka
zası merkezinde 14, Çandarlı nahiye
merkezinde 118, Kuşadası kazasının 
Davutlar köyünde 29 tek kargir göç
men evinin inşaatının kapalı zarfla 
yapılan eksiltmesinde bedeller haddi 
1.lyik görülmediğinden 12-7-938 tari
hinden itibaren on beş gUn müddet
le pazarhga konulmuştur. 

2 - Bu evlerden beherinin muham
men keşif bedeli 542 lira 25 kuru tur. 

3 - İhale 28-7-938 günü saat onda 
İzmir iskan dairesinde müteşekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu husustaki şartname, keşif
name ve sair evrak her gün iskan da
iresinde görülebilir. 

5 - İsteklilerin % 7,5 nisbetinde 
muvakkat teminata ait vesaikle iskan 
dairesine müracaatları. (2487-2387) 

4627 

tercih olunur. Müracaatta evrakı müs
bitenin eklenmesi şarttır. (2127 /304-1) 

4157 

Dikili çam ağacı satışı 
Kastamonu Orman Batmühen

dis Muavinliğinden : 
Kastamonu vilayetinin Taşköprü 

kazası dahilinde hudutları şartname -
sinde yazılı Elekdağı ormanından bir 
yıl içinde kesilip çıkarılmak üzere 
numaralanmış ve ölçülmüş gayri ma
mlıl (11897) metre mikap dikili çam 
ağacı 30 gün müddetle ve kapalı zarf
la arttırmaya konulmuştur. 
1- Arttırma 22. 7. 938 günü saat 12 

de Kastamonu orman müdürlügünde 
yapılacaktır. 

2 - Beher gayri mamul metre mi
kap samın muhammen bedeli (515) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 4313 lira 48 
kuruştur. 

Elektrik projesi yıptırılıcak 
Borçka Belediye Baıkanlığından: 

1 - Borçkada yaptırılacak hidrolik 
elektrik tesisatı için (800) metre u
zunluğunda bir kanal ile fabrika ve 
üç metre irtifaında ve beş metre ar
zında yalnız cephe dıvarr havi bir ba
rajın ve (2000) metre uzunluğundaki 
şebekelerin plan ve proje evrakı keş
fiyesinın iki nusha olarak tanzimi işi 
1-7-938 den 15.7.938 tarihine kadar on 
beş gUn müddetle eksiltmeye veril
miştir. 

2 - Muhammen bedel yol m33rafı 
hariç olmak üzere 75 lira muvakkat 
teminat akçesi beş lira altmış iki ku
ruştur. 

3 - Kasabanın 1-1000 mikyasında 
hali hazır ve müstakbel haritası var
dır. 

4 - Bu kağıdlar ihale tarihinden 
itibaren on gün içinde yapılacaktır. 

5 - İstekli olanlar Borçka beledi
ye encümenine müracaat eylemelidir
ler. 4451 

4 - artname ve m av 
projesi bu müddet içinde her gun Kas
tamonu ve İstanbul orman başmühen· 
disliklerile Ankara'da orman umum 
miıdürlüğünde görülebilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şe· 

raiti haiz isteklilerin teklif mektupla
rını yevmi mczkurda ve en çok saat 11 
re kadar Kastamonu orman müdüriye
tine vermiş bulunmaları şarttır. (2120) 

4135 

Eksiltme saati tebdili 
Samsun Belediye&indcn : 
25. 7. 938 pazartesi günü saat 15 te 

ihalesi yapılmak üzere kcıph zarf usu
lile eksiltmiye konulan (470) ton ma
zotun ihalesi görülen lüzum üzerine 
aynı günün saat 11 inde yapılacağı ve 
mektupların o gün saat 10 a kadar 
kabul edileceği ilfin olunur. 4393 

Kapall zarf 
eksiltme 

usulile 
ilônı 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: (Hozat 

kazası hükümet konağı inşaatıdır). 
Bu işin keşif bedeli 35406.82 lira

dır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D- Hususi şartname 
E- Keşif cetveli, silsilei fiat cetve

li, metraJ cetveli, proje 
F- Yapı işleri genel şartnamesi. 
!stiyenler bu şartnameyi ve evrakı 

2 lira mukabilinde Tunceli Nafıa mu
dürliıgimden satın alabilirler. 

3 • Eksiltme 18.7.1938 pazartesi gü
nü saat 15 de Eliizığda Tunceli Nafıa 
müdürh.igü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ola
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 2555.51 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 

haiz olup göstermesi lazımdır: 
A· Nafıa Vekfiletinden alınmış 938 

senesine aid müteahhitlik ehliyet ve
sikası ve ticaret ve sanayi odasından 
alınmış sicil vesikası. 

B- Bir teahhütte en az 20.000 lira
bk bina inşaatı yapmış olduğuna dair 
vesika. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
cveline kadar Tunceli Nafıa müdürlü
ğü dairesinde eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2248) 4337 

Malatya meyvae1hk isf asyonu 
binaları eksiltmesi 

Malatya Meyvacılık J&taayonu 
Direktörlüğünden : 

46232 lira 23 kuruş keşif bedelini 
havi olup Malatya'da yapılacak mey
vacılık istasyonu binaları 29. 6. 938 
tarihinden itibaren 15 gUn zarfında 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme Hi-7-938 gününe müsadif 
cuma günü Malatya meyvacılık istas
yonu direktörlüğünde yapılacaktır. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hulasası ile buna ait 
diğer evrak her gün Malatya meyva· 
cıhk istasyonu direktörlüğünde görü
lebilir. 

Muvakkat teminat 3467 lira 42 ku
ruştur. 

Eksiltmeye girebilmek icin bu işe 
benzer 25 bin liralık iş yaptığına dair 
Nafıa Vekaletinden tasdikli teahhüt
lük vesikası ve ticaret odası vesika
larını hamilen Malatya Meyvacıhk 

istasyonu direktörlüğüne müracaat 
eylemeleri ililn olunur. (2139) 4145 

H ... K .... · ..... -· ava urumu ı:-~· 

Muhtelif tezgôh ve 
takımlar alınacak 

Türkku~u Genel Direktörlüğün • 
den: 

Türk kuşu atölyesi için tef errua
tiyle birlikte muhtelif tezg<lh ve ta
kımlar alınacaktır. 

İsteklilerin, her gün Türkkuşu le· 
vazım bürosunda ve İstanbul T. H. K. 
şubesinde görebilecekleri şartname 
ve listesine göre teklif mektubu ver-
meleri ilan olunur. 4582 

Daktilo aranılıyor 
Mali bir müessese için 70-80 lira 

ücretle daktilo alınacaktır. Makine 
ile doğru ve çabuk yazmak ve oku· 
naklı el yazısı olmak şarttır. 

Taliplerin mektupla müracaatları. 
Ankara Posta kutuı:;.ı · 104 

(~ 4636 



-t2-

Pire, tahtakurusu, sinek, sivrisinek ve bütün ha§eratı 

"BUTON HASARAT.l 
ÖLDlJRlJR .. -

.JI A J .<1 N..tı,[)€ POS (J 

Adi gazı boyalı su ile karıştırarak yalancı ecnebi ve mar
kalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde 

açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA ismine ve markasına dikkat 
Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. 1/ 8 litre 20 - 1/ 4 
30 • 1/ 2 45-1 litre 70-5 litre 300 kuru§ Toptancılara tenzilat. 

4424 

KAN, KUVVET İSTE HA 

Doktorların büyük kıymet verip beğendikleri bir şurubdur. Kansızhk, 
iştahsızlık, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve barsak 
tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde şayanı hayret tesir gösterir. 
Vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlak!ık veren bu KUV-
VET lLACI her eczanede bulunur. 3839 

Bir dişi sivrisinek, müsaid bir yerde 4 ayda 20 milyar sivrisinek 
meydana getirir. (Jozef Tiyers, Paskal Zukkarelli) 

Vatanda§, gıdası kan olan bu bela tufanından korun! 
Hiç kıymet verilmiyen bu mel'un düşman iğnesiyle kana 

Parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen kanımız

da çiftleşerek hesap kaidelerinin tophyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. 

Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacık· 
lar mahv ve harap olur ve sıtma meydan alır. 

BiOGENiN 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 

en birinci devadır. 

.<anı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv· 
vetlendirir, iştihayı açar. dermansızlrğı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her ec-
zanede bulunur. 3968 -

• • Cebeci haş_tanesi 

GÖZ 
1 
1 

YAZ MEVSiMiNDE 
ZEVKLE RADYO DİNLE Nİ 

Dr. MUZAFFER Sander fAKAf-·· 
Avrupadaki tetkiklerin· 

den avdet etmi§tİr. Muaye
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartrmanmdan bi. 
tişiğindeki Sarraf Hakkı a
partrmanına nakletmiştir · ı 
Hastalarını 14 hazirandaı 
itibaren, saat 15-19 arası ka. 
bule başlamıştır. 3976 ........................................................ 

1 telefon aranıyor 
Atatürk bulvarı lş Bankası 

karşı sırasında bir dairede kulla
nılmak üzere telefonu olup da 
terkedeceklerin posta kutusu 366 
ya bildirmeleri. Devir için ücret 
de verilir. 4518 

Çolıtı•ııı kudretırııiı ozo l ıyor ; 
elirıt•ıden hı~b r temiz 'l ~ıkmıyor ~• 
heıı•Y bııde lıol$ı ılı k, oğ rı doğuruyor 

lıt• burodo 

VALIDOL imdodım : ::o yeti,irf 

Onu b•r kere te(rubo edınıı Kend ın iıd• yeru 
bir ~o ımo ıtvlunın Uyondığ nı goreteh•nıı 

VALIOOl domlo, tob'•• ve hop 
holınde her ecıonede bu!unur. 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ------
--- RODOS denizi ) --- (Eğe - ------ 15 Temmuz 1938 -----
~CASİNO DEL LE ROS E -----------

Gazinosunun resmi küşadı 
tamamen yeni bir şekle sokulmuştur. 

RULET BAKARA 

100 yatokh çocuk pavyonu yaptınlocak 

Cocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 
Kururmumuz tarafından Keçiörende yaptırılacak 100 

yataklı Çocuk pavyonu inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulıµuştur. İhalesi 25 temmuz 1938 pazartesi gü
nü saat 11 de Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezinde 
yapılacaktır. Bu işe ait münakasa dosyaları 1 O lira bedel 
mukabilinde kurum hesap işleri direktörlüğünden veril~ 
mektedir. 4561 

-

-----------

: Cebeci Merkez Hastanesi E 
E lç Hastalıkları mütehassısı - -- -: Her yün hastalarını Yenişehir E: 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı- : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : 
: eder. Tel: 1694 : 

t:,--_,.,....---,-----bu-
1(.ÖR TİN G 
6 lAMBAll ": 
5UPRA.5ELECTOR .'; 

• 

RADYOLARİYLE 

TURKIYE VEKİLi: 

NECiP ERSES 
İSTANBUL GALATA 
SE 5Lİ HAN ZÜLFARUZ Sokal< 

4oo0 
_____ J 

Baı ve diı ağrısı iıtirabların 
en müthieidir 

En şiddetli diş ağrılarını 
dindirir 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları keser 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat taklitlerinden sakınınız. 

Sayın Ankarahlara 

4621 

ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
İş Bankası karşısında Koç zade müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 

., ı 111111111111111111111111111111ı111111r --------------------------~ 
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lmtıyaz Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

İsmet Santonin bisküviti Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 842 numaralı bisiklet plakasını 

kaybettim. Yenisini alacağımdan eski

sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Bağırsaklarda yaşayan solucanları düşürür bu suretle socukların 
büyümesine, iştihasma yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım eder. 

Yakup Dalkılıç 4618 
Eczahanelerde kutusu 20 kuru§tur. 4485 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

MACERALAR KIRALI 
(Buffalobil) Türkçe sözlü 

Gündüz iki film 
1-LA DAM O KAMELYA 
2 - TAYYAREDE NİKAH 

Seanslar: 2.30 5.45 Gece 21 de 
Geceleri yalnrz bir film gösterilir. 

ANKARA PALAS'LA $ERİR BAHÇESİ 
ARASINDA AÇIK HAVA 

SİNEMASINDA 
LOREL HARDİ 

PERİLER DİYARINDA 

Türkçe sözlü 
Gece saat 21 de - Duhiliye 25 kunıı; 

.Jlllllı.. 

--- -- -- --- -- --- -- ---- --- ---- -- --- ----.,ımır 

Bugün bu gece 

İki büyük macera filmi birden 

1 - HUDUT KAHVESİ 

2 - YERALTI ESRARI 

Seanslar: 2,30-4,30-6,30 Gece 21 de 

Saat 2.30 da Tenzilat : 

Fiatlar: 40 - 30 - 20 

Halk Matineııi 12.15 de 
SARIŞIN KARMEN 

... 
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